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الفحىجبرجم!لنمث!إلخربح!أصمامروبر



الدولية،)النسخةه*4)3طهه!ح"ه(حلاح،،!43ءاالحالميةالمعار!دائرة،الأول.رئيسيينمصدري!منموادهاالموسوعةهذهاستمدتإ::

الموادتلكتسقيحمع،الدائرةتلكموادمناممثيراترجمحيتأم(،!89و7991و1161و5991و4991و3991و2991طحعات

عاليةنسبةالثاليةالطعةلهدهطعتوالتي،المعرفةمجالاتمحتلفلىعربلاحتودبهاقاماترالإصافاتاضالي،أوإسلاميا؟عرلياومواءمتها

عبدالعزيزبنسلطهانمؤلسسةموفعىلالضرورةتعبرلاوأككارآراءمنالموسوعةتتضممهما!إنولدا.للموسوعةالإسلاميةالعربيةالهويةتعمق

وعملرأيصتعبروإنمابوك(؟)وورلدالعالميةالمعارفدأئرةأو(،والتوزيعللنتهرالموسوعةأعمال)مؤسسةالماشرةالمؤلسسةأو،الخيريةسعودآل

الموسوعةهذهتتطورأنوالمأمولوإسلاميا.عربياومواءمتهاوتنقيحهاممراجعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتبواالذي!المتخصصير،الأساتذةمئات

فيوالتمهيدالطبعتينمقدمتيالظر.اللهلاددوالتحديثوالمواءمةالتمقيحباستمرار،والإسلاميةالعربيةالموادمنمزيدبإضافة،طبعةبعدطبعة

.الأولالمجلدصدر

التويه.وح!لدا،شريفةلبويةوأحاديت،كريمةقرآلمجةآياتالموسوعةهذهتحويير!

الثانيةالطبعة

(أم!9هـ)91419،والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالكامؤسة

الشرأتاءالوطيةفهدالملكميهةفهرسة

الرياض.-2ط.-العايةالعريةالموسوعة

سم742.*67.1ص331

)محمرعة(69!5323080ردمك

(91)محلد!6!.151-308

العردةالموسرعات-أ

3100181353ديوي

0181353؟اللإيداعرقه

)محموعة(308.691-5-32ردمك

(1!)محلد130-51-8.699-

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة65311الرياض72029بص

(1)8871914:فاكص-(1)5491914:تلفون

كا!لأحلأولح)كام!ولول("ل!!هلأء3ء*ل!

ر1ع؟11ثطاا!4؟لاس!،4حسياهء!4أ**ك!353عول؟311طزول!!!31كاأ-لأول،،هول

ع..هكا!ره72029-ا"لا44،ا63311ف!أ04!ولولهملا،413،ز؟!!ل!

اس!+.(1)4591914-*ء3.(1)1914ةة7

6141الأولىالطبعة

141!الثانيةالطبعة

اوالطعحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،وسيلةبأي

إلاغيرها،أوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منحزءأيدبممسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفيوالتوزدغلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأووامترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتابيبإذن
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الهجائيالترتيبفيوالعشرونالثانيالحرفالكاف.ك

ويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيعشروالحاديالعربي

حسابانظر:.الجملحسابفي2(0)الرقمعدديا

عندالسابعالحرفهوالقديمالصوتيالترتيبوفي.الجمل

وفى.جنيابنعندوالعشرونوالثالثأحمد،بنالخليل

الثالثالترتيبفييأتي،الحديثالصوتيالترتيب

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندوالعشرين

،مهموسانفجاريصوتالكاف.الصوتيةالصفات

أقصىتجاهاللسانأقصىبرفع،الحنكأقصىمنيخرج

أقصىارتفاعمعبهوالتصاقه(اللين)الحنكالأعلىالحنك

ثم،الانفمنالهواءمجرىليسد،نفسهالأعلىالحنك

الهوائي،يفئالمجرىثم،الزمنمنمدةالهواءيضغط

نطقعندالصوتيةالأوتارولاتتذبذبانفجار.فيحدث

()أللاممعهتظهر،القمريةالحروفمنوهو.الكاف

الصامت.انظر:.الكتابمثل:،وكتابةنطقاالتعريف

حروفمنالكافحرف.النحويةالاستخدامات

التشبيهويفيدكالأسد،عليمثل:فيللجرالعاملةالمعاني

البرد.مثل:أيكالبرد،أسنانعنهندتضحك:مثلفي

ربكماودعك):مثلفىمجروراأومنصوباضميراويرد

الإشارةمإسمخطابحرفويرد3.:الضمحىقلى!وما

للنصب:المنفصلالضميرويلحق،هميهوذلكمثل:

القلم.دونك:مثلالأفعالأسماءوبعض،إياك

المهملةالحروفمنالكافحرف.الكتابيةالصفات

،كهكذا:مفردةالنسخخطفيوتكتب(،المنقوطة)غير

ملكمثل:في!هكذا:قبلهابماومتصلة،تحركمثلفي

بماومتصلةكتبمثل:في،!هكذا:بعدهابماومتصلة

حكم.مثل:في،!هكذا:ومابعدهاقبلها

الألفباء.،الأبجدية؟العربيةالحروفأيضا:انظر

جبلاسمأيضاعليهيطلق،العالمفيجبلأعلىثاني2ك

جبالسلسلةضمنويقع.دابسانجأوأوسقجودوين

الثلوجوتغطي.الشماليةكشميرفيمولمشاغأوكاراكورام

علىويوجد.م.1618ارتفاعهايبلغالتيقمتهوالسحب

وطولكم05أحدهماطوليبلغجليدياننهرانجانبيه

الإنجليزيباسمالأصلفيالجبلسميوقد.كم65الاخر

ام(،239-)1834أوستنجودوينهافيرشامهنري

اسمعليهواطلق.ام085عامفيلهمسحبعملقامالذي

بعثةوصلتوقد.الآنحتىبهيعرفيزالولا2،ك

هذهوقاد،ام459عاميوليوفىمرةلأولقمتهإلىإيطالية

ديسيو.أرديتوالبعثة

الحرفوركلسمثيلخا!مهطبرئ

-!-

المشلم!.صررثشإسثماراث-

الثركط!الخطمنمختلفةبأنواع)كأالكاف

لثك

الفارسيالنسغالكوفي

كالملأ3

نييوالر

قي

الطباع!.النسخفيالكافمننماذبم7س

ط!!!كأيجرية-.

الاصابع
ئها!ةوسطيدايةمنفصل(لسسد*.فبمالمستخدمةلأصارلمحة-بريل



الخليهوحيدالحيالكائن6

بمالأودياتانظر:.الخليةوحيدالحيالكائن

التكاثر(.تطور)كيرواليهاثرالبروتيستا،

المعقةالكائناتعلمعلم.،المعقمةالكائئات

خرىالأالحيةالكائناتأوالحيواناتتتناولعلميةدراسة

علىتحتويأرالجراثيما،منخاليةبيئاتفىعاشتالتي

حيواناتالعلماءيقارن.الجراثيممنمعروفمعيننوع

عدداأجسامهاتحملالتيالعاديةبالحيواناتالدراسةهذه

وبذلك.والطفيلياتوالفيروساتالبكتيريامنكبيرا

علىللجراثيمالمحددةالتأثيرطريقةتحديديستطحإلعلماء

دراسةعلى،الدراسةهذهساعدتوقدأكثر.بدقةالجسم

علىساعدتكما،الأخرىالجسمووظائفالأيض

العضوودراسة،الجسمفىالختلفةالجراثيمتفاعلدراسة

الجسما.علىالإشعاعتأثيرو،الأنسجةوزراعة

طريقصأ!دراسةاهذهحيواناتعلىالحصولويمكن

معقماإناءفيوضعهاثم،الأرحاممنالأجنةاستخراج

لهذاغالبأوالفئرانالجرذانوتستعمل،العارليسمى

عنايتهأثناءالمطاطيةالقفازاتالعالمويستعمل.الغرض

الطعامتعقيمشمكما،للتلوثتتعرضكيلاالصغاربتلك

.العازلإلىإدخالهاقبلالأخرىوالمتطلباتوالماء

في،العاديةالحيواناتالدراسةهذهحيواناتتشبه

والتكاثرالبقاءمثل،العاديةالحياةوظائفلممارسةقابليتها

حجممث!!،أخرىأمورفىتختلفحينفىوالنمو،

الجهازوحجم،للجراثيممباشرةتتعرضالتيالأعضاء

الحيواناتهذهفىالدقيقةفالأمعاء.والتنفسىالهضمي

الأمعاءمنجزءوهوالأعور،المصرانولكن.وأضيقأقصر

يقلكما.العاديةالحيواناتلدىمماحجفاأكبر،الغليظة

ومقاومتهاالدموسريانالقلبوضرباتالأيضمعدلفيها

.ضللأمرا

مقاطعاتأكبرالكابمقاطعةتعد.مقاطعة،الكاب

منوالجنوبيالغربيالطرفينتحتلإذبمالأربعإفريقياجنوب

مجتمعاتالكابمقاطعةدائرةفيويقع.الإفريقيةالقارة

منالغربيوالجزءالترانسكىومعظمالسيسكاي

تتمجزكما.الجنوبيينالأفارقةأوطانانظر:بابوتاتسوانا.

الجيدةوالتربةوالمناخالنباتيةوالحياةالطبيعيةالمناظربتنوع

المعدنية.والثروة

منكلالسنينمئاتمنذالكابمقاطعةيسكن

كابوكلمةمنالمقاطعةاسماشتقوقدوالبانتو.الخويسان

المشهورالرأسأوالعاصفةالكاب:وتعنيتورمنتوسو

بارتلوميوالبرتغالىالمكتشفالاسمهذاسماها.بعواصفه

ملكالثانيجونالملكغيروقد.ام488عامفيدياز

اسمأما.الصالحالرجاءرأسليصبحالاسمالبرتغال

فقدأم(019عاممنذالكاب)مقاطعةالكابمستعمرة

المقاطعةوتعد.المقاطعةتلكمنالممتدةالمنطقةعلىأطلق

استقرالتيالأولىالمنطقةلأنهاإفريقيالجموبالأمالأقليم

دائمةأوروبيةمستوطنةأولإنشاءتمكما.الأوروبيونفيها

.ام652عامفى

الحكمونظامالسكان

كبيرةأجزاءالسكانمنقليلعدديسكن.السكان

الأرضلجفافوذلكالكابلمقاطعةالداخليةالمناطقمن

المدنفيالناسمعظمويعيش.التربةخصوبةوعدم

خارجيعيشونالذينالسكانخمسوحوالي،الساحلية

لجماعةمعظمهموينتميالسودمنوترانسكىالسيسكاي

ينتمونالذينالبيضأما،للخويسانمنهموقليلالكوهسا

ويتكلمونآخرخمسافيمثلونوإنجليزيةهولنديةلأصول

أما(،الهولنديةمنمشتقةالغةالأفريكانيةأوالإنجليزية

)شعوبالملونينمنفبعضهمالسكانمنالباقيةالبقية

الا!ميويين.منقليلوعدد(مختلطة

الحالهوكما،الكابمقاطعةيحكم.المحليةالحكومة

مجلسإفريقيا،لجنوبالأربعالمقاطعاتمنغيرهافي

ومديرالمنتخبينالأعضاءمنمجموعةمنمكونمحلي

عنمسؤولأيعدالمحليوالمجلس.تنفيذيةولجنةإداري

الصحيةالخدماتوتقديمالطرقوصيانةرصف

امشخدامالمجتفمثلخدماتوتنطم،والاجتماعية

المبانيوصيانةالإداريةالخدماتينظمكما،الأرض

هناكأنكما،المروريةوالخدماتالبيئةعلىوالمحافظة

.الأجناسلختلفالإقليميةللخدماتمجالس

أما.المقاطعةلإقليمالإداريالمركزتاونكيبوتمثل

مناطق:ثلاثفتشملالكابمقاطعةسلطةلنطاقبالنسبة

الشمالى.الكاب،الشرقيالكاب،الصالحالرجاءرأس

،تاونكيبمنكلفىمقرالعلياوللمحكمة

وكمبرلي.وجراهامستاون

-------موجزةحقائق-----ء----

سسمة..1374105:السكان

.2كم060446ةحةالمسا

.ودتاكي!:عمةالعا

كمبرلي.،الشرقيةلمدن،إليزابيتلورت،تاولىكيب:اللدنأكبر

الحام.الصناعةحش!،اللحم،الفاكهة:الزراعة:الريشةاللنتجات

،الآلات،الكيميائيةالمواد:الصناعةالكركند.البحر،حرادالصيد:

الحديد،الماسالححاس،الألوميوم،:التعدين.العذائيةالموادصساعة

------الردكالممجنيز،،الرصاص،الخام



تاونبكيبالحدائقمن!ةفيتوجدإفريقياجنوبفيالبرلماندور

.الكابمقاطعةعاصحة

لاقئصادا

مهمة،زراعيةمنطقةالكابمقاطعةتعد.الزراعة

مساحتهاتبلغمزرعة.00027حواليبهايوجدحيث

والتربةالمناخعناصرلتنوعكانكماهكتار،000552

المحاصيلمنالعديدزراعةفيالأثرأكبرالممهدةوالأرض

الكابمقاطعةمنالغربيةالجنوبيةوالمنطقة.الماشيةوتربية

الختلطة.للزراعةصالحة

منوالعديدالعنبزراعةالكابمقاطعةفىوتكثر

والخوخوالبرتقالالتفاحمثل،الاخرىالفواكه

الأساسيةالمحاصيلإلىبالإضافةوالأناناسوالكمثرى

شخصص،الشمالوفي.الأخرىوالحبوبالقمحمثل

وهوالقرقولأغنامباسميعرفنوعفيالأغناممربو

الأغناموصوفالصغيرةالحملانبجلديتميزنوع

.الكبيرة

فيلحمهامنللاستفادةالأغنامبتربيةالمزارعونيقوم

الشرقفيأصوافهاومنكارومنطقةمنالداخليالجزء

أبقاربتربيةالفلاحونيقومكما.للإقليمالشرقىوالشمال

الألبانوأبقار،المقاطعةشرقفياللحوملإنتاجاللحوم

إليزابيث.بورتحول

جنوبغاباتمن%أ2حواليالكاببمقاطعةويوجد

الشرقيةالأجزاءفىالرئيسيةالغاباتمناطقوتتركزإفريقيا.

من%02المقاطعةوتنتج.المقاطعةمنوالغربيةوالجنوبية

.الأخرىاللينةوالأخشابالصنوبر

طعةمقا،الكاب

الديرالرجالذكرىلتخليدصممالكابمقاطعةفيتذكارينصب

.الميلاديعشرالتاسعالؤنمنوالثمانينياتالسبعينياتفيالماساستخرحوا

نولوث،ميناءمثلالرئيسيةالموانئفيالصيدوشركز

وخليجكالك،وخليج،لامبرتوخليجتاونوكيب

.الخلجانمنوغيرهاجوردونز،وخليج،هيلانةسانت

لوجودنظراخاصةميزةلهالغربيالساحلعلىوالصيد

البحرجرادبأنواعالمنطقةوتشتهرالبارد،بنجويلاتيار

والكركند.

المراكزأهممنواحدةالكابمقاطعةتعدالصناعة

الصناعيةالمناطقأماإفر!يا.جنوبفيالرئيسيةالصناعية

الشرقيةلندنيوتانهيج،-إليزابيثبورتفهيالأخرى

07.1و.،تاونكيبفيمصنع00921حواليويوجد

بورتفيمصنعاو001ولها،المجاورةبلفيلفيمصحنع

حواليويعمل.الشرقيةلندنفيمصنع05و.،إليزابيث

الصناعة.مجالفيالكابجزيرةشبهسكانمن%ا2

والمشروبات،المحفوظةالأطعمةالصناعيةالمنتجاتومن

وتعليب،الفلزيةوالمنتجاتوالمعدات،والكيميائيات

الجنوبيةالكابمناطقفيوذلك،والخضراواتالفواكه

والشرقية.الغربية

الغنيةالأقاليممنالكابمقاطعةتعد.التعدين

شمالفيرئيسيةمناجممشةفيالماسويوجد،بالمعادن

تويتسبان،ودوبيرز،ودي،كمبرليوهيالمقاطعة

الماسمناجمتوجدكما.وفينشوبلتفونتين،،ووسيلتون

منكلفيالغربيالشماليالساحلطولعلى

وخليجوأورانجيموند،وناماكوا،ولانجوجتي،كوينجناس



طعةمقا،الكاب8

خطهناكأنكما.وكلينزينولوثوميناءألكساندر،

منطقةفيالمناحممنالخامالحديدلنقلحديديةسكة

للتصدير.لممالداناخليجإلىسيشن

:ال!صابشماليمناحممنالمستخرجةالمعادنومن

والمنجنيزوالرصاصوالنحاسوالأسبستوسالألومنيوم

والزنك.والفضة

والنحاسوالباريومبالألومنيومغنيةبوكسبرنجومنطقة

فيلليورانيوممنجميوجدكما،والزنكوالرصاص

،الكابغربالجيريالحجرأيضئاويوجد.ولستبوفورت

المقاطعة.وشمالإليزابيثوبورت

وذلك،للمقاطعةحيوئاأمراالبحريالنقليعد.النقل

الإستراتيحيالمقاطعةولموقعالساحليشريطهالطول

رالغ،تاونكيبميناء،بايتيملويعد.العالميللشحن

ويقوم.والنشاطالأهميةحيثمنإفريقياجنوبموانئ

البضائعمنمتريطنملاورنأربعةحواليبمخاولةالميناء

ولندن،إليزابيثبورتهيالأخرىالثلاثةوالموانئ.سنويا

.بايوموسلالشرقية

كيبفيالدوفيالمطارهوملان.إف.ديومطار

.جبمطهارالإقليمافيالأخرىالمطاراتومن.تاون

)كمبرلى(فورستر.جبومطار(،الشرقيةالندنشومان

دبليو.بيومطار(،إليزابيث)بورتفيروردهـ.فومطار

بينالجويوالخط)أبنجتن(رينفلدوبييرفان()جورجبوثا

منالممراتثانييعدوجوهانسبرجتاونكي!مدينتي

إفريقيا.جنوبفيالجويةالحركةحيث

علىتشتملممتدةطرثشب!سةالكاببمقاطعةوتوجد

الطرقم!كم18لأ..و.،المزدوجةالطرقمنكم093

المغطاةالطرقمنكم2ء).0و.،المرصوفةالفردية

خطعلىإفريقيابجنوبالنقلخدماتوتعمل.بالحصى

محطاتتوجدكما.المقاطعةفىممتدةحديديةسكة

القطارخطويعمل.المدنمعظمفيالحديديةللسكك

وبريتوريا.وجوهانسبرجتاونكيببينالفاخرالأزرق

صحفثلاثتاونكيبفىتوجد.الاتصالات

الكبيرةالمدنتصدركماتايمز،الكيبمنهارئيسية

الإرسالالمقاطعةوتستقبل.المحليةصحفهاالأخرى

فيإفريقيالحنود!الإذاعةهيئةمنوالإذاعىالتلفازي

-إمبشبكةالمعروفةالخاصةالشبكةومن،جوهانسبرج

السطح

أراضينصفمنأكثرالكابمقاطعةتشغل.الموقع

الإفريقيةالقارةمنالجنوبيالطرففيوتقعإفريقيا،جنوب

باسمالجنوبيةأطرافهاأقصىويعرف.الداخلإلىوتمتد

ومن،الأطلسيألمحيطالغربمنويحده،أحولاسكيب

كليوجدالشمالومن،الهنديالمحيطالشرقيالجنوب

،الحرةالأورانجومقاطعة،وترانسفالوبتسوانا،ناميبيا،من

.ولاتالواسيسوتو

بخطالكابمقاطعةتتمتع.الأرضسطحمعالم

المحيط)علىناميبيامعالحدودمنيمتدطويلساحلى

(.الهنديالمحيط)علىترانسكيحدودحتىالأطلسى(

تأثيربسبب،وجافة،قاحلةمعزولةمنطقةاخربياوالساحل

ويمتدالبارد.بنجويلاتيارباسميعرفالذيالباردالتيار

الكبرىكاروفيأساساالضيقأ!ساحلياأسمه!!ا

المقاطعةفيالرئيسيةالجبليةالسلاسلوتشمل،والصغرى

،بيرجومشورم،وسنيوبيرجونوفلد،وروجفلد،،كاميسبرج

هيكس،نهرومرتفعاتولانجبيرج،وسوارتبيرجوشربيرج،

ويرتفع.هولاندوهوتينتوتس،وماتروسبيرج،وداركنست!ت

مستوىفوقام،02و.065بينماكلهاريحوض

اسحر.اسطح

شمالفيالأنهارعدديقل.والبحيراتالأنهار

والتبخرالأمطار،سقوطقلةبسببالكابمقاطعةودأخل

ونسوب،وأوب،وكورومانمولوبو،أنهاروتجف.المرتفع

الجزءفيالشرقيالساحلأنهارأماالحار.أ!قسافي

!الأ،،في)!دلأ؟قي**3

.الكابمقاطعةشمالفيالأورانجنهرع!تقغأوجرابىلثلالات



طعةمقا،لكابا

.العامطوالفتنسابالكابمقاطعةمنالغربيالجنوبي

والبيرج،والجوريتز،،الجامتوسالأنهارهذهوتشمل

هوالمقاطعةفيالرئيسىوالنهر.فم!والجريتوالأوليفانتز،

نهرأيمنأكثرالبحرإلىالطمييحملالذيالأورانجنهر

فىأوجرابيشلالاتالنهرهذافيوتوجدإفريقيا.فيآخر

فروردهندركسداوكذلك،المقاطعةمنالشماليالجزء

روكس.لو.كوب

الكبير.بالتنوعالكابمقاطعةمناخيتميز.المناخ

بنجويلاتيارتأثيربسببوباردجافالغربىفالساحل

تياربسببودافئرطبفهوالشرقيالساحلأماالبارد.

الكابمقاطعةمنالغربيالجنوبوفي.الدافئأجولهاس

شتاءبفصوليتميزالذيالمتوسطالأبيضالبحرمناخيوجد

وجافة.حارةالصيففصولتكونبينماومعتدلةرطبة

تناقصإلىوتؤديالأمطار،الجويةالمنخفضاتوتجلب

كما.الكابغربفيالثلوجتنزلوأحياناالحرارةدرجات

معدلأقلويبلغ،الجافةالحارةالبيرجرياحعادةتهب

فيالسنةفىسم5منأقلالمقاطعةفيالأمطارسمقوط

معدلأعلىيصلبينماالغربيالشاطئعلىناماكوالاند

.الكابجبالسلسلةعلىالسنةفيسم032إلى

ساحليبمناخيتميزالكابمقاطعةمنالشرقىوالجزء

أما.ترانسكينحوأستوائيشمبهبمناخيسمحمما،معتدل

جافةفهيوداخلهاالمقاطعةشمالتمثيالتيالمناطق

المتنوعالمناخهذاالطبيعيةالنباتاتوتعكس.جافةوشبه

نباتاتالكابمنالغربيالجنوبيالجزءفىيتركزحيث

ففيهاالداخليةوالمناطقالكاروأما.الفريدةالفينبوس

الأشجاروتنمو.المتعددةالمياهومصادرالقصيرةالشجيرات

وأشجارالصلبةالأخشابذات،الخضرةالدائمةالطويلة

فيوتنمو.والشرقيةالجنوبيةالسواحلطولعلىالسرخس

بحشائشتعرفحشاشالكابمقاطعةمنالشرقيالجزء

الفلد.انظر:الفلد.

تاريخيةنبذة

منالكابمقاطعةلإقليمالأوائلالسكانكان

الثمار.وجنيالصيدعلىتعتمدالتيالخويسانجماعات

الحديديالعصرفيبالبانتوالمتحدثةالقبائلكانتوربما

الذينالكوهساأسلافمن،الشرقأقصىفىالواقعة

بدايةفيالحشاشذاتالساحليةالأراضيفياممتقروا

.الميلاديالعاشرالقرن

المكتشفطافأنبعدبالمنطقةالأوروبىالاتصالبدأ

.أم488ينايرفيالكابحولديازبارتلوميوالبرتغالي

العسفنتوقفت،الميلاديعشرالسادسالقرنوخلال

مختلفةنقاطفىوالفرنسيةوالهولنديةوالإنجليزيةالبرتغالية

شرقشركةوأسست.الكابمقاطعةساحلطولعلى

بايتيبلشاطىءعلىالسفنلتموينمحطةالهولنديةالهند

عامدائمةمستوطنةصارتثمأم،652عامفي

مزارعهمالشركةفيالعاملونأقاموعندما.ام657

(مزارعتعنيهولندية)كلمةالبويرعددازدادالخاصة

كانتام996عامبحلولأنهحتى،ثابتبمعدل

هذاأدىوقد2.كم.0093مساحةعلىممتدةالمستوطنة

مانوربوشانديلمنزل

لهوفسيحواسعمنزل

أقيممنحدراد،سطحان

الوازعلىمزرعةفي

القرنفيالهولندي

القردوأوائلعشرالثامن

الميلاديين.عشرالتاسع



هايتينكاب01

العديدب!!منواحد،الكا!مقاطعةمىالشممالىالجرءفىبريسكاحصن

عشر.اضايحاالقردأواحرفىالإبحليزبماهاالتىالصغيرةالحصودمن

الذينوالحويسانالهولندي!تبينالصرأعإلىالتوسع

سلبهاالتىوالأرضالأبقارلفقده!نتيجةالضعفأصابهم

الخويسانقاوم،ذلكمنالرغموعلى.الهولنديونمنهم

البوير.:نظراالبوير.

الرعويةالبدويةالأساليبالبويرمنالعديدطبق

مكانمنيتحركونرحلامزارعينوصاروا،الخويسانية

حدودفيتوسعحدثوقد.مزارعهمبحيواناتلاخر

وبحلول.لاحتوأئهممحاولةفيالهولنديينمستوطنات

ريفرفي!إلىوصلقدالشرقيالحدكانام،778عام

مكانفىصارفقدالشماليالحدأمااسممك(،)نهر

عاموفي.الغربىالحدبفلونهروأصبح.الحاليةكوليزبيرج

أعادوهاثم.مؤقتةلفترةالكابالإنجليزاحتل،أم597

أخرىمرةاحتلوهاولكنهمأم308عامفىللهولنديين

عاممنذدائماالإنجليزوأصئحكمأم608عام

.ام481

تزالماالفترةهذهفيالمستعمرةحدودوكانت

عاموفىعبرها.مستمرةحركةهناكوكانتمفتوحة

طردبعدوذلكالشرقيالحدالحكومةأغلقتام،281

لكيالحصونمنخطوبناءريفر،فيمقعبرالكوهساكل

ثانية.مرةعودتهميمنع

القرنمنالسبعينياتحتىالكوهسامقاومةامشمرت

صالحإلىانتقلالقوةميزأنولكنالميلاديعشرالتاسع

حتىالشرقاتجاهفىالمستعمرةحدوانتقل.البريطانيين

عامألكيوإلى،ام846عامكيزكامانهرإلىوصل

إقليمعلىالكابسيطر،أم987عاموبعد.ام866

أيضا.الترانسكي

نهرإلىالحدالإنجليزحرك،الشماليالحدعلى

فيالماسحقولإلىضمهمعوذلك.أم8ء4فىالأورانج

عامالبريطانيةلاندوبتشوانابمأ088وسطجريكوالاند

ازدياد.فىالاوروبيةالمقاطعةوظلت.ام598

فيممثلينعلىأمء48عامال!طبمستعمرةحصلت

انتخابيمكنهمالمحليينالسكانأنيعنيوذلك،الحكومة

أصبححيثالنظامهذاتوسعولقد.الحكومةفئأعفحاء

وقدالأمور.أغلبفىنفسهاتحكمأنالمستعمرةحقمن

عنالنظربغضالبالغينالذكورلكلالتصويتحة!أعطى

بالملكية.خاصةمؤهلاتيستوفواأنشريطةلونهم

حقوقصارتإفريقيا،جنوباتحادتأسيعم!بعد

الكابمقاطعةفىالبيضغيرللمواطنينالتصويت

السودالناخبونفقدأم،369عامففيسياسيا،موضوعا

للحكومةالتغييرهذاسمحوبذلك،اضصويتافىحقهم

وفقد.المقاطعةفيالبيضعنالسودالسكانبفصل

.أم6ء9عامالتصويتفىحقهمالملونوذ

سكانهاعدد.هاييتيمدنثانيةطيتي!!ب

بعدعلى،الشمالىالساحلتعكللى.نسمة604.64

معظموتصدر.برنس-أو-بورتشماليكم275نحو

كريستوفروكانالميناء.هذامنهاستىشمالمحاصيل

عامهاشين-كابمنبالقربمستوطنةأنشأقدكولمبوس

الحصنأطلالالمدينةمنبالقربتوجدكما.أم294

كابوكانت.كريستوفهنريأنشأهمااللذينوالقصر

.أم077عامحتىلهاييتىعاصمةهايتين

الثالتة(.يئالبص)الرحلةجيم!،كوك:نظرا.كوكلتنول

علىيطدقاسمالكابتيةالأسرة.الأسرة،الكالديه

إلىم879عاممنفرنساحكمواالملوكمنطويلةسلسلة

بانتظامأبيهمنالحكميرثالملكابنوكان.ام328عام

فيانقطاعدونام316عاموحتىم879عاممنذ

الملوكمنكبيراعدداأنالعجبيثيرومما.الملكيالإرث

منهمعددوتميز،طويلةلفتراتالعرشعلىظلواالكابتيين

الثانيفيليبالأخصعلىمنهم،عاليةإداريةبكفاءة

وفيليبلويعه!(،)سانتالتاسعولويس)أوغسطس(.

،الأسرةملوكأول،كابيههيووكان(.العادل)الملكالرالغ

السادةبهيحيط،باريسحولصغيرةمنطقةحكراالذي

وجبروتا.قوةيفوقونهاطذيناالإقطاعيون

توسيعمنبعدفيماتمكنواالكابتيينالملوكولكن

سلطاتمنووسعوا،الملكيةالعقاريةالممتلكاتقاعدة

فرنسا.فيقويةمركزيةحكومةوكونوا،الحكام



11بريكا

الأسرةمنفرعانفرنساحكم،الكابتيةالأسرةوبعد

فالواأسرةوحكمت.البوربونوأسرةفالواأسرةنفسها:

حكموامتد.ام958عامإلىم1328عاممنفرنسا

،ام297عامإلىام958عاممنالبوربونأسرة

.ام848عامإلىام481عاممنثانيةمرةوحكموا

أفلاممخرجم(.1991-1)798لمحرائككابرا،

حولوتدور،الانتقاديةالكوميديةبأفلامهاشتهر،أمريكي

هذهوتشمل.المجتمعفيللفساديتصدىبسيطرجل

كايذهبديرزالمستر:الأفلام

،!؟قفيزر!!كلء،صلنام(بم)369المدينةإلى

لا/+1ا"!2بر!لم!!عليهاالحصولتستطيع

ور/سميثالمسترام(،)389

واشنطنإلىيذهب

ء*":عبر!معمقابلةام(،)939

كاؤبركا!ء3!ع"ع!/كاع/كا!وقد.م؟1491)دوجو!

كأ"3؟كاىولا،-!يركاكاءكالأ(عصلاكاديميةائزجواكابرأحاز

!خكابرافرانك،ديرزالمسترأفلاملإخراجه

لنبمالمدينةإلىيذهب

عامأخرجالذيليلةذاتحدثعليها،الحصولتستطيع

ام(بم)289المعينالشىءذلكأفلامهومن.ام349

ام(،)379الفائعالأفقأم(،)319الشعرشهباء

ملءام(،)489البلادموقفأم(بم)469الرائعةالحياة

سلسلةكابراأخرجوقدأم(.619)المعجزاتمنجيب

خلالوذلكالأمريكىللجيش،نحاربلماذاباسمأفلام

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

إلىهاجرثم،صقليةفىباليرمو،فيكابراولد

مشوات.!متعمرهكانعندماالأمريكيةالمتحدةالولايات

بمهنةالتحاقهقبلالكيميائيةالهندسةدرسقدوكان

هاريأفلاممنعدداكابراوأخرخ.ام229عامالسينما

م(،1)269بمالقويالرجلمثلالصامتةالهزليةلانجدون

الذاتيةسيرتهنشرتوقدأم(.)279الطويلةالسراويل

ام(.719)عامالعنوانيتصدرالذيالاسمالمسماة

ام(.528-1)467ألفاريزبيدرو،كابرال

وأعلنهاام005عامالبرازيلإلىأبحربرتغاليرحالة

علىالبرتغالإلىرحلتهساعدتوقد.برتغاليةممتلكات

السادسالقرنفيحدودهاخارجضخمةإمبراطوريةإقامة

.الميلاديعشر

وتلقى،البرتغالفيكوفيلهامنبالقربكابرالولد

الملك.مجلسفىعضواوأصبحالملكيالبلاطفيتعليمه

للأسطولقائداام994عامالأولمانويلالملكعينهوقد

جاما.دافاسكوالبرتغاليالمكتشفبدأهالذيالعملليتابع

يكنلمكابرالأنالمحتملومنفاسكو.جاما،داانظر:

قبل.منسفينةفىأبحرقدوقتها

بيليممنسفينة13منالمكونبأسطولهكابرالأبحر

نحوواتجهام005مارسمنالتاشعفيلشبونةقرب

وقدجاما.داصوبهأبحرالذيالمسارلاتباعوخططالهند،

الكناريبجزرومرالغربيالجنوباتجاهفيالأسطولأبحر

تحملهمرياحهبوبفيالبحارةاملالأخضر.والرأس

القارةجنوبينقطةأقصىفيالصالحالرجاءرأسحول

أسطولحاد،الطقسلعلهما،لسببولكن،الإفريقية

.مسارهعنكابرال

يعرفماالبحارةرأى،أبريلمنوالعشرينالثانيوفي

كابرالأعلنوقد.البرازيلمنالشرقىبالجنوباليوم

الأملاكضمنالأرضوتقع.برتغاليةممتلكاتالمنطقة

.ام494عامتورديسيلاسمعاهدةحددتهاكماالبرتغالية

إلىأخرىسفينةوعادت،السفنمنواحدةكابرالفقد

السفنوبقيت.السفنرسوعنالأنباءلتنقلالبرتغال

إلىالرحلةتابعتثمأيامثمانيةلمدةالبرازيلفيالأخرى

الهند.

وفرقتعاصفةهبتمايو،منوالعشرينالرابعوفي

وصلتإحداهاولكنسفن،أرلغفقدتوقد.الأسطول

فيتلاقتفقدالأخرىالستالسفنأمامدغشقر.

شممالأ،الإفريقىالشاطئبمحاذاةإبحارهاوتابعتموزمبيق

بالهندكلكتاإلىووصلالهنديالمحيطالأسطولواجتاز

معركةفيبحارتهمنعددقتل،وهناكسبتمبر.13فى

كابرالأسطولأبحرثم.العربالتجارمنمجموعةمع

حملتحيثالهندفيوكانانوركوشينمدينتيإلى

.بالبهاراتالسفن

.ام105عاميونيو23فيلشبونةإلىالأسطولوعاد

لرحلةقائداكابرالتعيينفىالأولمانويلالملكن!وقد

منه.بدلأجامادااختارولكنهالهند،إلىأخرىكشفية

الملكى.البلاطفيالخدمةمنذلكبعدكابرالتقاعدوقد

عدديبلغ،نابوليخليجعلىإيطاليةجزيرةىيري

عامكلالزوارآلافويقصدها،نسمة004.21سكانها

الغارالجميلةمناظرهاومنطقسها.واعتدالطبيعتهالجمال

فىضوءمنهيصدر،الأمواجنحتتهكهفوهو،الأزرق

مياهه.علىالشمستسطععندماالأزرقالياقوتلون

هوسولارووجبل2،أكم.نحوالجزيرةمساحةتبيئ

فىالعاصمةوتقع.م958ارتفاعهيبلغإذفيهابقعةأعلى

مدينةأما.كابريأيضاوتسمىالجزيرةمنالغربيالجزء

فيباإرتفاعها،الجزيرةمنالشرقيالجزءعلىأناكابري،



زافييرفرانسيسالقديسة،كابريني12

زيتكابريمنتجاتوتشملس!إلبحر.عنم225

والفاكهة.،الزيتون

الفتياتوطنكانتكابريإناليونانيةالأساطيرتقول

فقاللائمط)اسميرانات(الصافراتالمسمياتالساحرات

أوغسطسوكان.الساحرةبموسيقاهنوبحارتهأوديسيوس

يأ،فيلاتشيداقد-الرومأباطرةمنوهما-وتيبريوس

.كابريفيفاخرةقصورا

)0185زافييرفرانسيسالقديسة،كابريني

تنصبالمتحدةالولاياتمنمواطنةأولام(.719

.أم469عامذلكتموقد.الكاثوليكيةالكنيسةفيقديسة

فرانسيسعشرالثانىبيوسالباباسمى،ام059عاموفى

لل!هاجرين.الراعيةالقديسةكابرينى

كالرسى.فرانشيسكامارياولادتهالدىاسمهاكان

عشرةاضةالثاالاسةوهىبإيطاليا،لومبارديبلدةفيولدت

إلىتتطلعكابرينىكانتحياتها،بدايةوفي.لمزارعوالصغرى

وفي.معلمةاض!صلىدربتوقد.الصينفىمنصرةتكونأن

أخواتالمسمىالرهبمةسلكأنشأتعمرها،منالثلاتين

الفقراء.أ!الأطفاتعليمبغرضالمنصراتالمقدسالقلب

،المتحدةالولاياتإلىذهبتام،988عاموفي

وبعدوالأملالشجاعةصفاتالفورعلىأظهرتحيث

نيويوركمدينتيفيوعاشت.التحملعلىوالقدرةالنظر

أ!لاتينية.اأمريكابلدانمنعددإلىوسافرتوشيكاغو،

فيبما،الحيريةالمؤسساتمنعددااتباعهايمافتتحتوقد

وأنشأت.المجانيةوالعياداتوالمدارسالأيتامدورذلك

ام298عامنيويوركمدينةفيكولمبوسمستشفى

عاموفي.ام509عامشيكاغوفيكولمبوسومستشفى

أمريكية.مواطنةأصبحت،أم909

منوالعشرينالثانيفيبعيدهاالأمريكيونويحتفل

كابريخيفرانسيسسانتمدرسةفىدفنتوقدديسمبر.

.نيويوركمدينةفىالثانوية

تادأم(.543-؟)رودريجيزخوانكابريو،

الآنمايسمىساحللاكتشافأوروبيةكشفيةحملةأول

وساعدت.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبكاليفورنيا

كاليفورنيا.فىالاستيطانعمليةفيالأمسباناكتشافاته

القليلإلاالمؤرخونولايعرف،البرتغالفىكابريوولد

عامنحوكوباإلىذهبوقد.حياتهمنأل!ولىالمراحلعن

كابريووشارك.هناكالأسبانىبالجيشوالتحقأم052

عامفيبالمكسيكالانيسمىلماالأممبانيالغزوفي

مأ523عاميفىجواتيمالاالآنيسمىولما،أم521

.أم524و

الحاكمميندوزادوأنطونيوأمر،ام541عامفى

المحيطساحلباكتشافكابريوللمكسيكالأسباني

سانهما:سفينتينكابريوقاد.المكسيكشممالطالهادئ

نافيدادمنالكشفيةالحملةوبدأتوفكتوريا.سلفادور،

وبعد.أم542عاميونيوفىبالمكسكيكمانزاليللوقرب

فىدييجوسانخليجإلىالمكتشفون:صلأشهر،ثلاثة

بمحاذأةشمالآالإبحارفياستمرواثم.اسشماليةاأمريكا

الهنودبعضقدموقد.قرىعدةمنهنوداوقابلواالشاطئ

.أخرىومؤناسمكالكابريو

كابريولممفنعلىهبتأم،542عامنوفمبروفى

سانخليجمدخللتجتازدفعهافىلمساعدترياح

الحملةأتجهت،قصيرةبفترةذلكوبعدفرانسيسكو.

سانجزيرةفيسفنهممراسيالمكتشفونألقىوقدجنوبا.

توفيباربارا.سانتاغربىكم08نحوتبعدالتىميجيل

ميجيل.سانجزيرةفىكابريو

مسرحيكاتبأم(.-389أ098)عاريلعالك،

الإنسانأيروبوتكلمةأدخلأنبعداشتهر،وروائى

والنفاقالعلميالتقدمانتقدوقد،العصريةاللغةفى،الآلى

عامألفهاالتىآريو.ار.المسماةمسرحيتهفيالاجتماعي

،الأرضعلىيسيطرونآليينرجالحولوتدور،ام129

تعنيتشيكيةكلمةمنالمأخوذةروبوتاسمعليهمأطلق

،الحشراتملهاةالمسماةالكوميديةمسرحيتهفىأما.العبيد

سلوكيستخدمكانفإنهأم(،)122عامألفهاالتى

سرم!سرحيةوفى.البشريالمجتمعمنأطسخريةالحشرات

تعيشأنهاتخيلامرأةعنكتبام(،29)2ماكروبولس

رواياتوأشمهر.لاتطاقكئيبةالحياةفوجدتالأبدإلى

شاركهوقدام(.)369السمندلحربالمسماةهيكابك

الفضلفإنذلك،ومع،مؤلفاتهمنالكثيرفىيوسأخوه

.وحدهلكابكدائمايرجعكان

)سابفا(.تشيكوسلوفاكيابوهيميا،فيكاريلولد

أم(.589-)9187برانشجيمسكابئ،

راقمزيجالعاديةغيرالقصصيةمؤلفاته،أمريكيكاتب

والرمزية،والميثولوجياوالخيالوالأسطورةالرومانسيةمن

فلسفيعقلنتاجرئيسيةبصورةكتبهوتعد.والسخرية

جاد.

سماهامجلداعشرث!انيةمنسلسلةكابلإنتاجوأهم

فيمحلقبأسلوبالسلسلةوتتميز.مانويلحياةسيرة

عالقالذيالنبيل-مانويلدومحياةحولوتدور،الخيال

الأسطوريةالفرنسيةالمقاطعةفيالوسوالقرونفى

عدةمدىعلىمنهالمنحدرينوحياة-يواكتيسمالمسماة



31نتروما،بوتكا

ام(.19)9جيرجنهوالسلسلةفيمجلدوأشهر.قرون

الفحش.بتهمةالكتابتداوللحظرمحاولاتجرتوقد

الولاياتفيفرجينيابولايةريتشموندفيكابلولد

باللغاتالعلميةمعرفتهكتاباتهوتعكس.الأمريكيةالمتحدة

.الأنسابوعلمبالتاريخواهتمامه،والاداب

قاما،وابنهأب،الرحالةمنلاثنينالعائلةاسمكالوت

الأرضية.الكرةمنالغربيالجزءفىمهمةباكتشافات

رحلةبأولقامام(.894-451)0كابوتجون

مأ794عامإنجلترامكنت،الشماليةأمريكاإلىإنجلترامن

الشمالية.أمريكاأراضيعلىيدهاوضعمن

بالإيطاليةاسمهوكانبإيطاليا،جنوةفيكابوتولد

معلمحايطالياالبندقيةإلىرحلصباهواثناءكابوتو.جيوفاني

خرائط.ومصممتاجراوأصبحهناكنشأوقد.والديه

ومصرالبندقيةبينماالمتوسطالأبيضالبحرفيوأبحر

الأقصى.الشرقمنالبهاراتالإيطاليةبالبضائعيقايض

بريستولإلىوانتقلأبناء.ثلاثةوانجبكابوتتزوج

،الميلاديعشرالخامسالقرنمنالثمانينياتفىبإنجلترا

برحلتهكولمبوسكريستوفرقامعندماهناكيعيم!وكان

.م2941عامأسبانيامنموفداأمريكاإلىالتاريخية

)التىالهندجزرإلىوصلكولمبوسأنالناسافترض

ورأىآسيا.في(الشرقيةالهندجزرباسمالانتعرف

سلكهاالتيتلكمنأقصرطريقاهناكأنكابوت

نقطةإلىمتجهاالأطلسىالمحيطبقطعحلموقد.كولمبوس

اسيا.منوالمجوهراتالبهاراتليجلبشمالأ،أبعد

وملكالثانىجونالبرتغالملكمنكابوتطلب

وفي.مساعدتهرفضاوقد.رحلتهيمولاأنفرديناندأسبانيا

الإذنالسابعهنريإنجلتراملكمنحه،أم694عام

الملكمنحعلىكابوتووافقإنجلترا.لخدمةبالإبحار

وساعد.يكتشفهماكلمنأرباحمنيتحققماخمعر

نفقاتتغطيةعلىكابوتبريستولفيالأعمالرجال

الرحلة.

غربابريستولمنكابوتأقلع،ام794عاممايووفي

18منيتكونطاقممعماثيوتدعىصغيرةسفينةفي

قدكابوتكانوربمايونيو.42فياليابسةوشاهدبحارا.

جزيرةإلىأوكندا،فىنيوفاوندلاندجزيرةإلىآنئذوصل

فىنوفاسكوتيامنجزءاالآنتشكلالتيبريتونكيب

وظنإنجلترا.لصالحالأرضعلىاستولىوقدكندا.

التيالثرواتيجدلمنهومبنآسيا.إلىوصلأنهكابوت

المهمةالسمكصيدمنطقةوجدأنهإلافيها،يأملكان

هناكالأسماكوكانت.بانكسجراندالانتسمىالتي

البحر.إلىسلةلمحانزالصيدهايمكنأنهلدرجةوفيرة

عامأغسطسفىإنجلتراإلىكابوتجونعاد

لقبعليهوأطلقآسيا.إلىوصلأنهوأعلن،أم794

معاشاومنحهجائزةالملكوأعطاه،العظيمالأميرال

سنويا.تقاعديا

بتغطةالتجارمنوعددالملكقامام،894عاموفي

فىبريستولمنفيهاأبحر،لكابوتثانيةرحلةنفقات

تقعالتيالمنطقةاكتشافعلىالعزمعاقذاسفن،خمس

العواصفأجبرتوقدسابقا.فيهانزلالتيالبقعةجنوبي

ماأحديدريولاإنجلترا.إلىالعودةعلىالسفنمنواحدة

معظمويعتقد.الأخرىالأربعوالسفنبكابوتحلالذي

أنهبعضهميرىبينماالبحر.فيضاعأنهالمؤرخين

الولاياتالانيسمىلماالشرقيالساحلمنجزءااكتشف

إنجلترا.إلىوعاد،المتحدة

الثانيالابنام(.557-1)484كابوتسباستيان

ساحلهاواكتشف،الشماليةأمريكاإلىأبحر،كابوتلجون

الجنوبية.أمريكاإلىكشفيةبرحلةأيضاوقام.الشرقي

فيونشألمحايطاليا،البندقيةفىكابوتسباستيانولد

وربما،خرائطومصممرحالةوأصبحلمحانجلترا.بريستول

عامالشماليةأمريكاإلىالاولىرحلتهفىوالدهصحب

كابوتسباستيانأبحرأم،805عامنحووفي.أم794

وسلك.إنجليزيتينسفينتينرأسعلىالشماليةأمريكاإلى

القطبىالمحيطعبراسياإلىطريقاأيغربيا،شماليامسارا

يعرففيماهدسونخليجمدخلإلىوصلوقد.الشمالى

ولكن.الغربيالشماليالممروجدأنهوظنبكندا،الآن

كابوتوأبحرغربا.الإبحارفيالاستمرأررفضوابحارته

إنجلترا.إلىوعادأمريكاشماطئامتدادعلىجنوبا

بأربعأسبانيامنكابوتأبحر،ام526عاموفي

الرحلةنفقاتبتغطجةالأسبانالأعمالرجالوقامسفن.

فيماالبهاراتجزرمنبالثرواتمحملايعودأنآملين

الشرقيالساحلاكتشفولكنهبإندونيسيا.الانيسمى

الداخلية.وأراضيهاالجنوبيةلأمريكا

أخفقولكنه،الذهبعلىيعثرأنكابوتأملكان

.ام053عامأممبانياإلىفعاد،عليهالعثورفي

مؤلف.م(ا!48-4291)ترومان،كابوت

الصحفكتبتالمميز.المهذببأسلوبهاشتهرأمريكي

شهرةكتبهوأكثروالمشاهير.بالأغنياءصلاتهعنكثيرا

ليحكىبالحقيقةالخيالفيهمز!الذيام(،)669الغدر

التيالعائلاتإحدىبقتلقامامشردينشخصينقصة

.كنساسفىبالزراعةرص

فيلويزيانا،ولايةفطأورليانزنيوفىكابوتولد

بخلفيةكتبهمعظموتتسم.الامريكيةالمتحدةالولايات
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فكتابالبلاد.جنوب

--!؟ءءح؟!5ءغرف،أخرىأصوات

س-بمء-ج*!-عيحكيم(491)8أخرى

كافىالصبيةأحدطفولةقصة

-لاقاهوما،الجنويالريف

برلم!بدايتها،فىحلوةحياةمن

سهع"كتابهأمانهايتها.فىمرة

هـ8،*حف7-حكاياتوالليلشجرة

كابوتترومانيتهوروا(،م9491)أخرى

(م1591)الحشيشقيثار

.شاذةوموأقفالأطوارغريبةشخصياتفيصورأن

محلفيإفطاروجبةتسمىقصيرةروايةكابوتألف

مدينةفىمرحةممثلةحياةتصفام(.)589تيفاني

بيتلتمثيليةعاطفيةراقصةوأغانىكتاباوألف.نيويورك

علىمبنيةبخلفيةللتمثيلأعدتوقدأم(،)549الأزهمار

غيرروايةموتهبعدلهونشرت.الغربيةالهندجزرفيالحياة

كالوتوألفام(،)869المستجابةالدعوات:مكتملة

(ام)6ء9المسموعةالتأملاتمثل،عديدةواقعيةكتبا

بورجىأوبرافرقةبماسموفييتيللاتحادرحلتهتصفالتى

منفخليطأم()089الحرباءموشقىكتابهأما.وبيس

.والذكرياتالصحفيةوالتحقيقاتالخيال

توقظبالحلماشبيهةحالةأومخيفحلمالكايوس

النائميستطيع،الكوابيسأغلبمنالاستيقاظوبعد.النائم

احداثمنآخرنوعوهناك.أخافهالذيالحلميتذكرأن

حلمدونتنشأ،الليليالرعبتدعى،الخيفةالنوم

مع،عادةالليلبدأيةفيخائفاالنائمويستيقظ.حقيقي

الليليالرعبويحدثالصدر.علىبضغطإحساس

الكوابيستحدثبينما.النوممنالأولىالساعاتخلال

الحالم.النومخلالبعدفيماالحقيقية

الشديد.التوترفتراتخلالالكوابيستحدثأنيمكن

ويتعرض.القتالأثناءالجنودمنالعديدلهاتعرضوقد

وتبدو.الكوابيصلبعضوالسادسةالثانيةسسنبينالأطفال

بعدحتىللأطفالبالنسبةللغايةحقيقيةبعفالكوابيس

وتكرأر.لكوابيسالبالغينأغلبشعرضولا.الاستيقاظ

إلىيشيرقدالبالغينأوالكبارالأطفاللدىالكوابيس

عاطفية.أوعضويةمتاعب

الحلم.:أيضاانظر

ولامعة.وناعمةخفيفة،القطنتشبهأليافالكالوك

منوتخرجالسليلوز،،النباتيةالمادةمنأساساتتكون

أشجارتنبت.الكابوكشجرةلبذورالحاويالغلاف

تزهر-اليميرأعلى-الكابوكزهرة

والأرهاريستينكلالعادةلي

الحجمصغيرةبائشرالاتالتهمبيهة

،هتا.أبيضلولهايكونوعادة

أيساراأعلى-اممالوكااجا!أوتحرخ

تستخدمالأشحار.علاهـط-ورمن-

حشوفيبالقطرالشميهةالأليا!

وشجرة.الأحرىاواطشحاتأعريقا

حدخلها،اليسار(سف!!)أ،أعابوكا

كتيرة،صويلةوأعصالىوعليطقصير

الاستوائى.المماحليشتممو

وأمريكاوسريلانكاوالهندوالفلبينإندونيسيافىالكابوك

وإفريقيا.الالمشوائية

البذورتنزع،الناضجةالكابوكثمرةتقطفأنبعد

العماليقومثم،الشمسأشعةتحتوتجففوالألياف

.بالاتفيالأليافوتعبئةوالأليافالحبوببفصل

الماءيمتصولا،للطفيلياتومقاوم،خفيفالكابوك

وأيضا،والأثاثللفرلقحشوةبوصفهومفيد،بسرعة

كثيرفياستعيضولكن.النجاةستراتفىللفلينبديلا

إنهاحيثالاصطاعيةبالأليافالكابوكعنالحالاتمن

تحملا.وأكثركلفةأقل

صناعةفييستعملزيتالكابوكبذورمنيستخرج

فييستعم!صمغاالشجرةوتنتجالأبقار.وغذاء،الصابون

فيالأملسالخفيفالخشبويستخدآالدواء.صناعة

وال!طواف.)الكنو(الزوارقصناعة

اليابانيةالمطبوعات)صورة(؟المسرحيةالظر:.كايوكي

.الأدب،اليابانيبماليابان(بمالطباعةفن)رواد

عدديبلغ.مدنهاوكبرىأفغانستانعاصمة!لول

نهرضفتيطولعلىوتمتد.نسمة1..704360سكانها

مأ5927ارتفاععلىوتقعأفغانستانشمرقفىكابول

.هندوكوشجبالعلىالبحرسطحمستوىفوق

الأجزاءمنوعددقديمجزءمنكابولتتألف

ومنازل،شعبيةأسواقالقديمالجزءفىوتنتشر.الجديدة
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شوارعالجديدةالأجزاءفىوتوجد.مسطحةأسقفذات

تضموهى.السكنيةوالمناطقالأعمالمناطقداخلواسعة

مركزاكابولوتمثل.كابولوجامعةالحكوميةالمبانيمعظم

فيالمنتجةالبضائعمنكثيراوتصدرمهما،تجاريا

باسمالمعروفةالضأنأنواعوجلودالسجاد،:مثلأفغانستان

والجوز.،والمجففةالطازجةوالفواكه،القركولخرأف

وقطع،الزراعيةوالأدوات،الأدويةكابولفيوتصنع

والمنازل،البلاستيكيةوالمنتجات،الخراطةوادوات،الأثاث

.والمنسوجات،الجاهر

كابولفىوجدتالتيالقديمةالنقديةالقطعمنتبين

القرنإلىالسادسالقرنمنالفترةخلالنشأتالمدينةأن

منطقةعلىمختلفةقبائلسيوتوقدالميلاد.قبلالرابع

.الميلاديعشرالثامنالقرنحتى،الحينذلكمنذكابول

.ام776عامفيلأفغانستانعاصمةكابولوأصبحت

أحدعندمدعمةالحديد،أوالخشبمنعارضةالكايول

أحدعندالدعموهذاالاخر.الطرفعندوطليقةطرفيها،

الطليقالطرفيمتدعندماالثباتمنالعارضةيمكنالطرفين

أحدهمايقامبرجينمنالكابوليةالقنطرةوتتكونالهواء.في

ويدعم.المقابلالشاطئعلىالاخرويقامالنهر،شاطئعلى

منتصففيالعارضتانتلتقيحيث،عارضةبرجكل

علىالعارضتينبمقدرةعلاقةالاتصاللهذاوليس.القنطرة

النصففإن،القنطرةنصفرفعفلو.الثقيلالحملسند

قبل.منيسندهاكانالتىالأثقالنفسيتحملالباقي

الجسر.:أيضاانظر

منأمريكاجنوبقوارضمنلمجموعةعاماسمالكالياء

أنواعمن.الهنديالخنزيرأوغينيابخنازيريعرفماأشهرها

البتاجونيةالبريةالأرانبأوالماراسالأخرىالكابياء

وأرجلمكتنز،بجسمالكابياءمعظمتمتاز.والمكوس

أرجلذاتالماراسأنإلا.خشنكثقصيروشعرصغيرة

نوعمنالمستأنسةالكابياءأنواعبعضتمتاز.طويلةنحيلة

آكلاتمنالكابياءأنواعجميع.طويلبشعرغينياخنازير

.لنباتاتا

.رضالقا؟غينياخنزير:أيضانظرا

ئىفيزيا.(م4891-4981)بيوتر،بيتساكا

علم،المنخفضةالحرارةفيزياءفيبأعمالهعرف،روسي

عامإلىام429عاممنعمل.المغنطيسيةالظاهرة

بمختبرالمغنطسيةالظواهرعلمموضوعفىام359

فيوكلاهماموند،الملكيةالجمعيةلختبرمديراكافندلق،

،ام359عامفيالسوفييتىالاتحادزاربإنجلترا.كمبردج

الفيزياءلمعهدمديراصارإنجلترا.إلىبالعودةلهيسمحولم

كابيتسافاز.السوفييتىبالاتحادالعلوملأكاديميةالتابع

كرونستاتفيولد.أم789لعامللفيزياءنوبلبجائزة

بروسيا.

ام(.557-ا094)نونيزألفارفاكا،داكابيزا

أحدكان.والجنوبيةالشماليةللأمريكتينأسبانيمكتشف

ولكنفلوريدا،استعمارام528عامحاولتبعثةأعضاء

.تكساسساحلقبالةجزيرةعلىالعسفينةبهمتحطمت

لسنواتالهنودأسرفىرفاقهمنمجموعةمعوقعوقد

علىسيراالمكسيكإلىالوصولمنأخيراوتمكنوا،عدة

شماليعظيمةثروةوجودعنتقاريرهأدتوقد.الأقدام

لماالاستكشافيةبحملتهدونيزاماركوسقيامإلىالمكسيك

قياموإلىونيومكسيكو،أريزونابولاشيالانيسمى

دوسوتو.وهرناندوكورونادوفرنسيسكوحملتي

وأثناء.لباراجوايحاكماام045عامفيكابيزاعين

فيإجوشوشلالاتاكتشف،باراجوايإلىتوجهه

المستوطنونوقامحاكما،عملهفياخفقوقد.البرازيل

بعدمنغداحيثأسبانياإلىواعيد.بتنحيتهبعدفيما

إشبيليا.فيقاضيا

السيقانذاتالكابياء

وأمارأسوتدعىالطويلة

الوحشيةالأرانب

بينتعيش.البتاجونية

الصحراويةالأشجار

والأراضىالقصيرة

وتقتاتالمعشوشبة

.النباتات
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لإنتاجالرئيسيةالمناطقومنأنجولافطمقاطعةاعاب

الغربىوالطرفالكونغونهرأنجولاباقىعنيفصلها.النفط

عددويبلغ2كم.0277نحوكابينداتبلمساحةلزائير.

مدنهاوكبرىعاصمتها.نسمة0004.11نحوسكانها

معظمتنتجمهم،بحريميناءوهىأيضا،كابينداتسمى

وتنئثابينداالبلاد.صادراتأهميعدالذيأنجولانفط

والخشب.النخيلوزيتأيضا،البن

أكثرقبلكابيندامنطقةالسودالأفارقةاستوطنوقد

أستولى،الميلاديعشرالسادسالقرنوفى.عامألفيمن

منأخرىوأجزاءكابينداعلىالبرتغاليونالمستوطنون

اكتشافأضفى،العشرينالقرنمناسشينياتوفيأنجولا.

اقتصاديةأهميةأرضهاوفىكابينداساحلمقابلالنفط

ذلكفىبما-أنجولاكانتوقد.المنطقةعلىجديدة

عندمام،7591عامحتىللبرتغالخاضعة-كابيندا

الحرح!اتإحدىأعضاءوحاول.استقلالهاعلىحصلت

أ!واتاولكنأنجولا،عنالاستقلالكابيندافىالوطنية

كماالتوار.معظمهزمتالكوبيةالقواتتساندهاالأنجولية

أنجولا.انظر:لها.كابيندابضمزائيرطالبت

أ!اأوأ!ثائقاأوالخطاباتيكتبشخضالكالب

حيث،أغديمةأالمجتمعاتفيمهمينالكتابكان.بيده

الكتابة.اوالقراءةيستطعقليلعددكان

وأالتجارأوألملوكلدىالقدماءالكتابمنكثيرعمل

علىخدماتهمالكتاببعضوعرض.الدينيينالمسؤولين

وأالحطاباتيكتبونكانواوهناك.الأسواقفىالعامة

لدىيعملوداكانواالذينالكتابأماأجر.مقابلالوثائق

ويكتبون،الضرائببسجلاتيحتفظونفكانوا،الملك

القوأنين.ويسجلون،الحكومةموظفىإلىالملكتعلميات

العامة،أماللتجار.التجاريةالصفقاتيسجلونوكانوا

الملكية.وصكوكالعقودلهميصوغونفكانوا

الخلافةعصوروفىالعربيالتراثفيوالكاتب

وسياسىوثقافيأدبىنفوذذاتشخصية،الإسلامية

الكتابة.يجيدمنإلايستوزرونلاالحكاموكان.وإداري

الكتابةبتجويدعرفتمنهمكبيرةطائفةاشتهرتوقد

الوزارةمناصبمنهمكثيرونوتقلد،الإداريةوالحنكة

بعضهمواشتهر.الكاتبيحيىبنعبدالحميدمثلوالكتابة

الكتابةبينمنهمطائفةوجمعت،كالجاحظفقطبالكتابة

البستيالفتحكأبيالكتاببالشعرأءوعرفواالشعر،وقرض

،الكتابالشعراءأن!:.الصابئهلالبنوإبراهيم

العربية.الكتابة

الدينيالأدبيدونونأوروبافىالكتابوكان

العصوروفى.دينيينموظفينبوصفهمواليهوديالنصرانى

معظموركزالكتبلنسخكتابا،الرهبانعمل،أ!سطىا

.معقدةبتصميماتمخطوطاتهمزخرفةعلىالرهبان

المودموعةفىصلةذاتمقالات

المحطهوطةالمقدسالكتابالاتصالات

القديمةمصراليدويةال!صتالةوالتعليمالتربية

ريعتا،العالم

خليفة.حاجيانظر:.جلييكالب

لهطويلإفريقيطائرال!صاتبطائر.طاشالكافب،

سببهوالري!شوهذا،رأسهمؤخرةمنيتدلىطوي!!ري!

أمناءاعتادالتيالريشيةبالأقلامشبيهوهو،التسمية

مضى.وقتفىآذانهمخلفحملهااعتبةاوالمكاتب

ساقانولهالواحد،المترالكاتبطائرطولويتجاوز

ويغطي،الرمادياللونعليهويغلب،طويل:ذنبطويلتان

بوجهالشبيهوجههأماأسود.رلشساقهمنالعلويالجزء

الكاتبطائرويعيش.والبرتقاليالأحمربنفلونهأسسرا

منالخاليةالوأسعةوالسهولالمفتوحةأمحشبيةاأصسهوأ!افى

معظمويقضي،الكبرىالصحراءجنوبإفريقيافىالشجر

طائريصطاد.ثابتةواسعةلخطىماشياالأرضاعلىققته

الكبيرةوالحشراتالصغيرةوالثدلياتأصسحالىاامماتبا

خلفيعدوأنهكما،الأخرىالطيوروبيضأضعال!تا

.ومنقارهبقدميهويهاجمفريسته

)السنط(الأكالمسياشجرمنعشهالكاتبطائريبنى

الشجروأوراقالعصىمنالععقويصنع.الشائك

الأنثىوتضع.والمترينالمتربينعشهقطرويتراوحوالعشب

ث!؟!!ر

ك!3!*،أكا

ك!ثوثرلأ!

طويلتالى.ساقانلهالكاتبطائر
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وتفقس.زرقاواتأواللونخضراواتثلاثا،أوبيضتين

يوما.45حواليبعدالبيضة

الطائر.أيضا:انظر

أمريكامنغريدطائر،القطالطائرأوالكاتبيرد

الطيورلأصواتالمحاكيةالمغردةبالطيورصلةذوالشمالية

وأشهر.بالسمنةالشبيهةالمغردةالدراسةوالطيورالأخرى

ولونه،سم25حوالىإلىطولهيصلرماديأنوأعها

سوداءرأسهوقمةالأرجوانيإلىضاربداكنأردوازي

يذذيلهقاعدةتحتقرميديأحمرريمقمنرقعةولديه

شرقىفيالرماديالكاتبيردطائرويعيمق.الطويلالريش

يقضيكندا.وجنوبي،المتحدةالولاياتوجنوبيووسط

وولاياتالأطلسيساحلطولعلىالشتاءالكاتبيردطائر

وأمريكاوالمكسيكالغربيةالهندوجزرالمكسيكخليج

الوسطى.

المصنوعةالهشةأعشاشهباخفاءالكاتبيردطائريقوم

الأشجارأوالمتشابكةالقممفيالصغيرةالجذيراتمن

بيضاتوخمسثلاثبينماالكاتبيردطائريضع.الملتفة

الأحيانبعضفييأكل.الزرقةإلىمائلأخضرلونها

الحشراتأيضايأكلولكنهوالكرزوالتوتالفراولة

تغريدمحاكاةالرماديالكاتبيردطائرويستطي!!.الضارة

مواءيشبهالذيصوتهمناسمهوالثمتقالأخرىالطور

أولمنوهوبالليلغالبايغرداد!اتبيردوطائر.القطط

الفجر.فيتصدءالتيالطيور

ذووهوالأسود،الكاتبيردطائرالاخرىالانواعمن

يعيشوالأرجواني،الزرقةإلىمائلأضلنهمرأوأسودريش

.العامطوالالوسو!أمريكافي

الطائر.الطائر،،الحاكي:أيضاانظر

ويقوم،مطرانبمرتبةقسيسيرعاها!جسةالكاتدرافية

الكاتدرأئية.تلكمنشعهدهاالتيالمنطقةلمادارة

لبناءنشاطأكبرحدث.للكاتدرائيةالتاربخيةالأهمية

القرنينبينالوسطىالقرونخلالروباأرفيالكاتدرائيات

المهندسونوكان.الميلاديينعشروالسادلعم!العاشر

علىأخذواقد،الوقتذلكفىروباأ(فيالمعماريون

بالرسوممزدانةضخمةكاتدرائياتتصميمعاتقهم

الفخمةالكاتدرائياتهذهمثلأن!شهماعتقاداوالتماثيل

حذوالكاتدرائياتوحذت.بالنصرانيةالنا!ر،إيمانمنتزيد

الوسطىالعصورمنذشرعتفقدالإسلاهـ!ةالمساجد

نوافذهاوكانت.للتعليمومدرسةأيوميةاللصلاةتستخدم

كما،الإنجيلفيجاءلمامتعددةسهوراتعكسالزجاجية

مالديهم.حعسبالنصارىالقديسينحياةتصوركانت

علىصليبهيئةعلىالكاتدرائياتمعظمبنيتوقد

الشكل.ذلكعلىالبناءأرتفعثم،الأرض

الكاتدرائياتمنكثيرهناك.الشهيرةالكاتدرائيات

الفرنسيةالكاتدرائياتبينها:ومن،اشتهرتالتيالأوروبية

فينوترداموكاتدرائيةوريمسأميانفيالتيتلكوبخاصة

وميلانوبألمانيا،كولونفىكاتدرائياتتوجدكما.باريس

إشبيليافىالتيفهيأوروبافيكاتدرأئيةأكبرأمابإيطاليا.

بأسبانيا.

مثلبريطانيافيالضخمةالكاتدرائياتبعضوهناك

الكاتدرائياتهذهوتنتشر.ولنكولن)درم(درهامفىالتي

كاتدرائياتبنيتكماوويلز،أسكتلندافىالضخمة

بينهاومن،الشماليةوأمريكاونيوزيلنداأسترأليافيأخرى

.نيويورككاتدرائية

للكاتدرائيةالإداريالتنظيم

التيالمنطقةإدارةشولىإداريتنطمكاتدرائيةلكل

منالإدأريالتنظجمهذاويتكون.المطرانعليهايشرف

.والرهبانالقساوسةمنجماعة

مجل!أعمالأهممن.الكاتدرائيةمجلسأعمال

وغيرها،الكاتدرائيةفيتقامالتيالصلواترعايةالإدارة

الكاتدرأئيةعلىللحفاظالكثيرةاليوميةالوأجباتمن

منقريبمكانفىعادةالرهبانويسكن.الطبيعيةبحالتها

الكاتدرائية.

تحتاجهاالتىالأموالتجمع.الكاتدرائيةميزانية

التيالتبرعاتمن-وإصلاحهالصيانتها-الكاتدرائية

أماالأصدقاء.منأوالكاتدرأئية،إلىينتمونالذينيقدمها

تلكفيالكاتدرأئيةفإن،الكبيرةالإصلاحاتلاتطفى

فيرغبةلهمممنالعونتطلبنداءاتبتوجيهتقومالحالة

العمل.ذلك

والأيرلنديةالبريطانيةالكاتدرائياتتاريخ

بأنهاأحياناإليهايشارإنجليزيةتسئثاتدرائياتهناك

وهيرفورد،وإكسترتشيشستر،:وهىالقديمالأساس

ويورك.وويلز،،وسالزبري،ولندنولنكولنوليشفيلد،

.الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةقبلبنيتوكلها

قبلبريطانيافىبنيتأخرىكاتدرائياتثمانيوهناك

الجديدبالأساسإليهايشارالميلاديعشرالسادسالقرن

وكانتربري.نورويتشمنها:

)وهمسكسونيون-الأنجلوبنى.القديمةالكاتدرائيات

بعضبريطانيا(إلىنزحتالتىالألمانيةالقبائلمن

البلادتلكفىالنصرانيةدخولبعدبريطانيافىالكاتدرائيات

الدنماركيالملكبنىكما.الميلاديالسابعالقرنفىوذلك

.ام380عامنحودبلنفىكاتدرائيةالثالثمميتريك



تشارتركاتدرائية18

الشالكاتدرائيةتعرف.الأوائلوالإنجليزالنورمنديون

باسمأم17و.6601عاميبينبريطانيافيبنيت

معظهاالنورمنديونبنىوقد.النورمنديةالكاتدرائية

التصميمويتسم.حالياالموجودةالسكسونيةالكنائس

الأقواسإلىبالإضافةبالضخامةالنورمنديالمعماري

قليلةالقديمةالإنجليزيةالكاتدرائياتوتبدو.القمةالمستديرة

التناسق.

القرنخلالالكاتدرائياتمنال!سثيربنىأيرلندا،وفي

.الميلاديعشرالثالث

عامىمابينالفترةفيظهروقد.المزخرفالطراز

بالطرازالمعمارعلماءسماهماوهو.أم35و.1275

الموتنزلعندمافجأةالطرازهذاانتهىوقد.المزخرف

كلمماجعلبريطانيا،علىالكبير()الطاعونالأسود

تتوقف.البناءعمليات

الميلادي!تعشراثوالثاعشرأضانىاالقرنوخلال

مستوىوارتفعالنوافذ،فيأ!هلاستعمامتوافراالزجاجأصبح

وأضحى،ا!زخرفالطرازعصرخلالالنوافذتصميم

استعمالهوازدادقبل،منعليهمماكانثمناأرخصالزجاج

فىاشينةيجعلونأمرهمأولالبناءونوكان.يومبعديوما

طورواأنمالبثواولكنهم،مبسطةمستديرةحلقاتشكل

تعرجاتذاتأشكالأمنهليجعلوابعدفيماالفنهذا

والتجميلالبناءأقواسفيالفنهذاوالممتغلوا،متعددة

فىعليهكانتمماسمكاأقلالأعمدةوجعلوأ،والجدران

السابقة.العهود

بمالانجلترا؟يوركوكنيسةإكستر،كاتدرائيةوتتميز

وبخاصة،المزخرفالطرازعلىفنيةأعمالمنعليهتحتويان

النوافذ.في

العموديالوازفترةاستمرت.العموديالطراز

إلىالميلاديعشرالرابعالقرنمنتصفمنالقوطي

هذاواستعمل.الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصف

للنوافذ.خاصاطرازأليصفالعموديالطرازأيالتعبير

ليصفالعامالمعنىفيأيضايستخدمالتعبيرهذاأنغير

خلالها.بنيتالتيوالكاتدرائياتكلهاالفترة

فىتتحكمالتىهىالكثيرةالمستقيمةالخطوطأنونجد

المعماريةأ!ندسةاتأثيريصبحكما،العموديالطرازهذا

فيه.البساطةيمبقوةبارزا

الإصلاحأنهى.الحديثالعصرإلىالنهضةعمرمن

بناءالميلاديعشرالسادسالقرنفيحدثالذيالنصراني

حلالوقتذلكبعدإنهإذ،الوسطىالقرونكاتدرائيات

الرئيسأصبحعندماالرهبنةأماكنجميعالثامنهنريالملك

القوانينأصبحت،لذلكونتيجة.الإنجليزيةللكنيسةالأعلى

بعدكاتدرائيةأيةتبنولم.الكاتدرائياتكلتحكمالمدنية

كاتدرائيةالنيرانالتهمتحتىالنصرأنيالإصلاححركة

الكبير.لندنحريقأثناءام666عامبولسانت

كريستوفرالسيرالجديدالكاتدرائيةتص!يموضعو

وأنتهىأم،675عامالكاتدرائيةبناءفيأعملاوبدأ،رن

وقد.الغربيةوالواجهةالقبةعدافيماام896عامالبناء

منالنوعهذاعلىيطلقونالناسمنكثيرأخذ

النهضة.عصرطرازتدرائياتال!ط

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نوتردامكاتدرائيةالوسطىالعصورأ!ياد

الكنيسةلعمارةاصوفاأيا

كوفنتريالرومادسكىالعمارةدنالأسلوبا،الماروكى

لاتيرالىالمدببةالرجقمةكريستوفرالسيررد،

ئيةتدراكانو،ميلالفنا،القوطيلمعشهتاحاحشا

تشارتر.انظر:تشارتر.كاتدرائية

تقعباريسفىشهيرةكاتدرائيةلوتردامكاثدرائدلآ

صغيرةجزيرةوهى-المدينةجزيرة-لاسيتيدوإيلعلى

مخصصةوالكاتدرائية.باريسوسطفى،السيننهرفى

السيدةأيسيدتنا،بمعنىالفرنسيالتعبيروهولنوتردأم،

القوطية.العمارةلفنالأمثلةأحدوتعتبرالعذراء،مريم

تشييدتم،سابقتينكنيستينموقععلىالكاتدرائيةتقع

الثورةوأثناء.ام25و.ام631عامىبينالحالىالمبنى

تضررت،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفىالفرنسية

الذينالغوغائيينبوساطةكبير،لشكلنوتردامكاتدرائية

عامبدايةومنذ.الفرنسيةللملكيةرمزاالكنيسةأعتبروا

إيمانويلأوجينالفرنسيالمعماريالمهندسأشرف،أم548

ويعد.لنوترداممكثفةترميمعملياتعلىدوك-لو-فيولين

للكاتدرأئية.الحالىالمظهرمنكثيرعنالمسؤول

طائرةدعاماتلهاالتيالمبانيأولمننوتردامكانت

الدعاماتوتتئتلك(.مقوسةخارجيةدعائم)وهي

الضوءبدخولتسمحكبيرةملونةزجاجيةنوافذاستخدام

البناية.إلى

الرومانيةالكنائسمنواحدةوسئمئستركاتدرائية

مدينةفىالكنيسةوتوجدبريطانيا،فيالكاثوليكية

للرومانالرئيسيةالكنيسةوهيلندنفىالوأقعةوستمنستر

وستمنستر.فيالكاثوليك

المعماريبتصميمام598عامالكاتدرائيةبناءبدأ

الكاثوليكطريقةعلىبنتلىفرانسيسجونالإنجليزي

،أم309عامفيبنائهامنالانتهاءوتمالأوائلالبيزنطين

رئيسبوساطةام019عامفيللأوقافخصصتثم

.بورنفرانسيسالاساقفة



الحجرمنأساساوستمنستركاتدرائيةبنيتوقد

الغربيالبهوالعامطرازهافيوتضمالأحمر،الرملي

م.83يرتفعالذيالجرسبرج(وأقواسهبأعمدته

زوجةام(.958-511)9ملىيئشيديكاتري!

وهيفرنسا.ملوكمنثلاثةوأمفرنسا،ملكالثانيهنري

فلورنسا،فىمديتشيأسرةمنأ،ربنيودوقلورنزوابنة

بممارساتواعيةكانت.السابع!لميمنتالباباأخيوابنة

وجهتإيطاليا.فىلعصرهاالأنانية4العسيالممبالمبادئ

أصبحفعندماأبنائها.مستقبلطموحاتهاأالطاغيةمشاعرها

فيكاترينبدأتام،955عامملكاالثانيفرانسيس

العامفىالثانيفرانسيستوفي.الدولةشؤوزافيالتدخل

التاسعتشارلوهوسنواتعشرعمرهأخامخلفاالتالى

فرنسا.حكمكاترينتولتو!هاللحرش،وريثا

الكاثوليكالرومانبينالنزاعإثارةفىكاتريزابدأت

وفشلت.الحكمفيموقعهاتقويةأجلمن؟والبروتستانت

ثم،البروتستانتىالزعيمكولنيديجاسجردبقتلمؤامرتها

التاس!عتشارلالملكأجبرت.أتباعهقتلذلكبعدقررت

مؤامرتهااستمرتبرثلوميو.القديس-عيدمذبحةإقامةعلى

كاترينتوفيت.الثالثهنريالثالثابنهاعهدحتى

فترةعلىالستاروأسدل،ام958عامفىالثالثوهنري

الفرنسي.إتاريخافتراتأحلكمن

مصر.:نظرا.جبل،تريئاكا

شسبهسلسلةتشكلكاتسكلجبال.!جبا!طتسكل،

لنهرالغربيالشاطئطولعلىورخفضةجبالمندائرية

يقع.الأمريكيةالمتحدةبالولايات؟بنيويوركهدسون

أكم05نحوبعدعلىكاتسكلررلمسلةالجنوبيالطرف

كم08حوالىالسلسلةطوليبلغ،نيويوركمدينةمن

مأ)281سلايدجبلقممهاأعلى،كم05وعرضها

.أم،272هنتروجبل

الأنهارشققتهاهضبةمنجزءادعاتسكلجبالكانت

الغابيةوالنباتاتالأشجارتغطي.السنينالافمنذ

مناطقأجملمنواحدةوتعدكاتسكلمنحدراتوالزهور

كاتسكلولايةحطرةتشغل.نيويوركفىالطبيعيةالمناظر

منالعديدبهاويوجد.المنطقةفيهكتا)-ا2241241

خزاناشيد.النقاهةومصحاتالطبليةالمنتجعات

قناةوتنقلكاتسكلمنطقةفيثانوأشوسكوهاري

هدير.نيويوركمدينةإلىأشوكانخزانمنالمياهكاتسكل

إيرفنجالأمريكيالروائىقصةلبيعدكاتسكلافيالجبال

.ام981عامفينثر!ااتي،ينكل،فانريبواششطن

91الصوتكاتم

الأكاسيا.أوالسنطشجرمنتستخرجممادةالكاثشو

لشرةقلبي!ع،والدباغةوالصباغةالأدويةفىتستخدم

مادةتنتجحتىالماءفيتغلىثم،صغيرةقطعإلىالأكاسيا

تتشكلالمادةهذهتتجمدوعندما،القطرانتشبهصمغية

علىتسويقهاوشمكبيرةبأوراقوتغلفكراتأوكتلفى

لتلوينغامقةبنيةأصباغالكاتتنومنقمشع.الهيئةهذه

قماشوهوالكاليكومثل،الملابسوطباعةولصباغةالجلود

خام.قطى

الأكماسيا.أيضا:انظر

أمصير!ان.(م2871-6971)جورج،كاتلين

أعمالهوتعد،الأمريكيينالهنودعنولوحاتهبرسومهاششهر

أمريكافيالهنديةالثقافةمباحثأهممقدمةفىالفنية

الشمالية.

مارسبنسلفانيا.فيبايرويلكسفيكاتلينولد

قالرساما.ليصبحام823عامالمهنةتركولكنه،القانون

يرسمأنقررإنه:كاتلين

شاهدأنبعدالهنود

إلىمسافرينمنهممجموعة

فيفكر.العاصمةواشنطن

هنديةشمخصياترسم

وعاداتهملحياتهمومشاهد

علىالمحافظةأجلمن

.الانقراضمنحضارتهم

عاممنالفترةخلال

كاتلينجورخأم836عامإلى183.

منفتراتكاتلينقضى

وهمالهنودورسمالحمر،الهنودقبائلوسطالصيف3موا

عاموبحلول.الميسورينهرطولعلىلويسسانتفي

وجمعلهمومشاهدصورارسمقدكانام،837

معرضفيالموادهذهاستخدم.قبيلة05نحوعنمعلومات

عددإلىنقلهالذيالكاتلينيالهنديالفنيالمعرضسماه

الفترةخلالوأوروبا.المتحدةالولاياتفيالكبرىالمدنمن

الجنوبية،أمريكافىتنقلأم،857و1852عامىبينما

المتحدةبالولاياتالروكيوجبالالأمريكيالغربوفي

قضاهاالتيالسنواتتلكوباستثناءالهنود.رسمبغرض

عاميبينماالفترةفيأوروبافيكاتلينعاشمتنقلا

أم.و.018487

الهنديةالمقالاتفىرسومهمنالعديدتظهر

لأمريكية.وا

.الموتخافضانظر:.الصوتكاتم



ندوتماكا02

منالمديمةسكالىوأعلص.المرتععةالهملاياقممليركاتماندوتقع

.الهندوس

وادتممىمدنها.وكبرىنيبالعاصمةكاتمالدو

عدديبلغالهملايا.جبالسفوحوسط،الوسطىبنيبال

بمعابدهاالمدينةتشتهر.نسمة016235سكانها

النشاطمقدمةفياسمياحةتأتي.والبوذية،الهندوممية

فيالخفيفةالصناعاتوتشمللكاتماندو.الاقتصادي

الخشبوأعمالوالإسمنتواسمجادالطوبصناعةالمدينة

الحديد.وأعمال

المنطقةولكنكاتماندو،انشئتمتىالمؤرخونلايعرف

عامفيسنة.006.2عنيقللامامنذسكنتقد

ووحدتكاتماندو،المجاورةجورخامملكةغزت،أم768

فييعيش.الحديثةنيبالمملكةبعدفيماصارالذيالإقليم

مختلفة.عرقيةمجموعاتمنخليطاليومكاتماندو

منالكثيرهناكولكن،الهندوسمنالمديخةسكانوأغ!ب

البوذيين.

(،ا!هدة)1!صوابا!طيةيمقرالداالكونغو:نظرا.قئغاول

.اللوندا

والعسكريينالدولةرجالمنلرجلينالعائلةاسمكاقو

القديمة:رومافي

941-432)الأكبركاتوبورسيوسماركوس

السياسيةحياتهبدأ،مرموقرومانىدولةرجل.(..مق

النفوذذويانرومانأحدفلاسولع!فالريوسقيادةتحت

خدماتمنلروماكاتوقدمهبمافلاسوسأعجبالكبير.

لاستحدامهاالأصباغالاسيبيعكاتمالدوفىفدوسىمعبدخارج

العقائدية.الاحتمالات!ى

محافظبأنهكاتواشتهر.قرطاجفىهانيبالضدحربهافي

لمدةكاتوظلالتغيير.يعارضعامةبصفةكانلانه

الرومانحياةبهأتسمتالذيالبذخيكافحعاماخمسين

سنسوربصفتهكاتوحاول.المدينةثراءازدادكلما

البساطة،إلىالرومانيةبالحياةالعودةكبيرا(إداريا)مسؤولأ

أيامه،أوأخرفي.اللإداريسنسورذيكاتوباسموعرف

بالقلقإصابتهفيلقوتها،قرطاجاستعادةعمليةتسببت

"يجب:بقولهلهخطبةكليخهيكانأنهذكروالحذر.

قرطاجحربعلىروماتحذيراتهشجعت"قرطاجتدمير

..مق641عامالمدينةالرومانوحطم.أخرىمرة

تعلمأنهإلا،الإغريقيالنفوذبشدةكاتووعارض

وألفخطبهنشرعاما.08عمرهبلغحينماالإغريقية

إيطاليافىالحياةجميعهاتصورالتيالفلاحةحولكتابا

القديمالرومانتاريخحولكتاباأيضاكاتوألف.القديمة

المندثر.

-9)5الأصغركاتوبورسيوسماركوس

)الرواقيةروأقيافيلسوفاوكانالكبيركاتوحفيد.م(.ق46

السياسة.فيمتشددامحافظاوكانفلسفى(.مذهب

المساومة.منأهميةأكثرالمبادئاعتبر

مالط(.إداري)موظفقسطورا..مق65فىصار

عن)المدافعتريبيونابصفتهساند.الخزانةإصلاحعلىساعد

وعارضكاتلإن،ضدشيشرونومصالحها(العامةحقوق

عند)قاضبريتوراكاتوصار.الحاكمالأولالثالوث

قيصر.ملوليوسصراعهفيبومبيكاتووساند(الرومان



12كانرين

هرب..مق48عامفيرسالوسفيبومبيهزيمةبلغتهحين

أوتيكا.عنالدفاعمسؤوليةهناكتولىإفريقيا،شماليإلى

،.مق46عامشايسوسفيبومبىقوارتهزيمةبعد

يعظمونللذينبطلاصار.نفسهبطمتكاتوانتحر

الافلة.الرومانيةالجمهورية

البريتور.؟يوليوسقيصر،:أيفخانوا

صحفى.(م8791-9981)بروس،تونكا

وجائزة،م4591عامبوليتزرجائزةصازأمريكىومؤرخ

فيسكونكتابهعنام529صنمامالوطنيالكتاب

عنالأضىالكتبمنالعديدآلة!.أبوماتوكس

1186)الأمريكيةالأهليةالحربأحاءاثوعن،الشعوب

طريقام(،)519لنكولنجيمق:وهىأم(،865-

ام(بم)549العسكريةوالتقاليدبخرانتام(،)529المجد

القادمالغضبام(،069)جنوبايتجهجرانت

ام(.)639المروعالقاطعالسيفام(؟619)

لدراساتثمرةالحيةالتاريخيةكاتونرواياتجاءت

.والمذكراتوالخطبللوثائقخاصة

عمل.ميتشيجانبولايةبيتوسكيفىكاتونولد

خاصامراسلاام49وأ2691عامىبينماالفترةخلال

اليومية.الصحفأعمالمؤسسةفي

الصين،علىالماضيفيالأوروبيونأطل!،اسمىظي

منالفترةوخلال.اليانتسنهرمنألىالشصالجزءخاصة

سيطرت،الميلاديعشرالثانيإقرناإلىالثامنالقرن

الخيطانباسمتعرف،المغوليينقبلما،شعوبمنمجموعة

اللغةفيكاثايتعبيرجاءوقد،الصينمنأجزاءعلى

عامتقاريرهأحدفيروبروكوليمأمشرندمهحينالإيخزية

اسمالبلادتلكعلىبولوماركوأطلق7وكذلك.ام253

قبلايبلادفيأسفارهوصففىوذ.لكأوكاثايخيطان

.خان

ماركو.بولو،،خانقبلايأيضا:انظر

أمريكيةروائية(.م7491-1)873ويلاكاثز،

الغربىوالجنوبنبراسكاروايتهاليسببصيتهاذاع،شسهيرة

ونفورللبلادعميقحبعنفيهايصتحيث،الأمريكى

الحياةفيلثماهدتهاالتيواعكنفوشيةالماديةمنشديد

وللأسرةالتقليديةللقيمشديداحقيقياصاأظهرت.الحديثة

كذلككاثرأبدت.والشجاعةالأمل،الإنسانيةوالكرامة

التقليديةالأساليبجدوىحولالجدلإثارةفيطاغيةرغبة

لشخصياتتصويرهاخصوصاوالإحع!،سالتفكيرفي

الذيالنوعذلكمنوبالصلابة!مميمبالتتمتازقويةنسائية

الأوائلالكتابرسمه

طعصص.فقطللرجال

--3--رواية21كاثرألفت

أنتوانيامايمقدمتها:في

!33!-!يحلالموتم(،191)8

تجص-+م(.291)7الأساقفةبكبير

كيفيةالأولىالروايةتصف

كاعلىفلاحةفتاةتغلب

ويلا!ثرريادةفيالمصاعب

ا!لوتروايةأمانبراسكا.

أساقفةكبيرموتعنفتتحدثالأساقفةبكبيريحل

كاثرإحساسالروايةوتنقل.المكسيكإقليمفىكاثوليكي

الأساقفة.كبيرعملفيبالقداسة

فيونشسترمنبالقربكاثرسليرتويلاولدت

تسععمرهاوكاننبراسكاإلىأسرتهامعورحلتفرجينيا

قصصيةمجموعةنشرتام،509عاموفي.سنوات

كبرياتمنتعدكانتالتيماكلورربمجلةوالتحقت

لتحريرها،مديرةأصبحتماوسرعان.الأمريكيةالمجلات

والنفوذالسلطةمنكبيرقدرعلىالوظيفةتلككانتوقد

روايتهانشرت،أم219عاموفيالعهد.ذلكفيلامرأة

من!!كبعداستقالتالإسكندر.جسربعنوانالأولى

الرواية.لكتابةحياتهابقيةوكرستماكلورزمجلة

روسيا:إمبراطوراتمنلاثنف،اسم.شي!ول

روسياحكمتام(.727-1)683الأولىكاثرين

الكبير.بطرسزوجهاموتعقبأم725عاممنابتداء

إلى1725عاممنامتدتالتى-حكمهافترةخلالأنجزت

ولدتمنها.للمقربينالحكمإدارةتاركة،القليل-ام727

وعاشتالروسسجنهاليفونيا.فيفلاحينلوالدينكاثرين

عامفتزوجهابطرسانتباهأثارت.الوقتلبعضالجنودوسمط

ونفوذوحذروقمجاعةبصبركاثرينتحلت.ام271

الكبير.الأولبطرسانظر:.بطرسعندمتصاعد

ألمانيةأميرةام(.697-)9172الثانيةكاثرين

فترةخلالروسياتوسعتلروسيا.إمبراطورةصارت

الأوروبيةالثقافةنشرعلىعكفتكبيرا.توسعاحكمها

رولمميا.في

)بولندابروسيافيلمعتيتنفيالثانيةكاثرينولدت

منعشرةالسادسةفيبطرسبرجسانتإلىذهبتحاليا(،

وغيرالضعيفالعرشوريثبوسوتزوجتعمرها

سرعانلكن.ام276عامإمبراطوراصاروالذيء،الكف

ذلك.بعدقتلثموأصدقاؤها،كاثرينبهأطاحتما

روسيا.عرشعلىبطرسالثانيةكاثرينخلفت
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الثانيةكاثرينكانت

شمغوفةموهوبةشخصية

والعلوموالفنونبالاداب

منالرغمعلى.والسياسة

يقظةكانتغلوها،

أوائلفيأبدتالضمير.

بالأفكاراهتماماحكمها

العقل،لعصرالليبرالية

الثانيةكاثرفيالمدارسشيدت

وشجعتوالمستشفيات

روحوأشاعتالمرأةتعليداوطورت،الجدريضدالتطعيم

والعلماءالمعلمونوفدعهدها،فى.الدينيالتسامح

الختلفة.البلادأنحاءمنروسياإلىوالفنانونوالكتاب

لتوسيعجذاالقليلإلاتفعللمكاثرينأنبيد

نظامعلىحافظتإنهابل،الشعبغالبيةحريات

انتفاضاتأخمدت.نطاقهمنووسعتالعبودية

رفعوباستثناء.العبوديةانظر:.بوحشيةالفلاحين

الإصلاحاتمنالقليلحققتفإنهاالتجار،مستوى

مصالدعمتفإنها،ذلكمنوبدلأ،الاجتماعية

العليا.الطبقات

الإدارةتحديثفىالرئيسيةكاثرينإنجازاتانحصرت

وقامتالفساد.لمكافحةشيئاتفعللمأنهامنالرغمعلى

حازتبولندا.معظمضمتحتىالروسيةالحدودبمدأيضا

البحرامتدادعلىوالأراضيالقرمتركيا،معحروبهاخلال

السيبرية.القبائلاخضعتكذلكالأسود.

التركية.الروسيةالحروبأيضا:انظر

كاثرين.انظر:.الكيرىكاثرين

تعمل)كيصالبطارية،الإدكترونياتانظر:.الكاتود

الكهربائي.التحليل(،الأوليةالحالةالبطارية

التدفزيوني،المورةصمامانظر:.الضوئيالكاثود

الفوئي.المضاعفصمام

،أورينتالميساميسعاصمةأورودورببول

)895933سكانهاعددويبلغ.الفلبينمقاطعاتإحدى

لأنالذهبيةالصداقةمدينةاسمعليهاويطلق.نسمة

دوارزهرةمنمافيهاولكثرة،منطلقونمتحمسونسكانها

قربمينداناو،شماليأورودووتمثاجايان.الشمس

.كاجاياننهرمنبع

دافئوطقسهاالأعاصيرحزامخارجالمدينةوتقع

فتراتوتشهد.السنةمدارعلىبالتساويموزعةوأمطارها

والمعدل.وأبريلمارسشهريخلالقصيرةجفاد

.م652الحرارةلدرجاتالسنوي

شمالىإلىللوصولرئيسياميناءأورودوكاجايانتعد

جامعةوتضم،مهموتعليمىتجاريمركزوهىمينداناو،

بالفنغنيامتحفاأم،339عامأسحستالتىكزافييه

النصراني.والفنالإسلامى

يقع،المدينةعلىتشرفالتيالجبليةالمنحدراتهـعلى

لاتبعدحينفىالذهبيةالصداقةومتنزهالوطنيإينيتاومتنزه

.قصيرةمسافةإلاالمدينةعنالأخاذةكاتانيكوشلالات

محطةلتكونأورودوكاجايانمدينةالأسبانأسسوقد

.الميلاديعشرالسالغالقرنفىالمهماتمنهاتنطلة!

.ام059عاممعتمدةمدينةوغدت

سينمائىممثلام(.869-1)998جيمسكاجدى،

المغرور.العنيفالفتىأدوارفيلشهرةاكتعسبأمريكى

أوسكارجائزةوحازأيضا.بارعاراقصاكاجنىكان

دانديدودليانكيفيلمفىلدورهممثلكأفضل

كوهانجورجحياةسيرةالفيلمصوروقدأم(.)429

.برودوايفيالاستعراضاترجل

أولهاكانفيلفا،ستينمنأكثرفيكاجنىظهر

رجلدورهمنهجعلوقدام(.039)الخاطئإجازة

سينمائيانجفاام(،)319الشعبعدوفيلمفىعصابات

عنأخرىأفلامعدةبتمثيلكاجنىوقام.مرموقا

والعشرينياتام(بم)359الحربرجالمنها،العصابات

ومنام(.)949الأبيضوالغليانام(؟)939الصاخبة

ام(،)339فوتلايتاستعراص:الأخرىكطجشىأفلام

اتركنيأوالحبامنحني1(،)559روبرتسالسيد

أم(.169)ثلاثةاثنانواحدام(،59)5

مدينةفىالابنكاجنىفرانسيسجيمصولد

قام،العشرينالقرنمنالعشريخياتوخلال.نيويورك

فىبرودوايمسارحوعلىالخفيفةالمسرحياتفىبأدوار

.نيويوركمدينة

لويز،ظصجمطفيالناسمنمجموعةالكادجون

منينحدرونالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىوتكساس

جاءوقد.بالأكاديينيدعونالذينالفرنسيينالمستوطنين

ضمتالتيكندافىأكاديامنطقةمنالأكاديون

أكاديا.انظر:ونوفاسكوتيا.نيوبرونزويك

القرنمنالخمسينياتفيالبريطانيةالقواتقامت

فيكندا.منالأكاديينبإخراج،الميلاديعشرالثامن

غماريخوضونوالفرنسيونالبريطانيونكان،الوقتذلك

شرقيعلىللسيطرةدارتالتيوالهنديةالفرنسيةالحرب



32لاموثدوأنطوان،كاديلاك

بعدمنالأكادبيئمنالكثيروناستقرر.الشماليةأمريكا

والجداولالمستنقعاتكانتحيثلويزيانا،صبيفي

منكبيراجزءاتغمردهيراتا،أحسماةالحركةالبطجئة

ودزورثهنريالأمريكيالشاعروصاتوقد.الأرض

.أم847عامإيفانجلينبعنوانالمعروفة4قصيدزفىرحاتهم

وظلوا،النهيرأتمنطقةفيعزلةشبهفىالكاجونعاش

،فريدةثقافةعلىوحافظوامستفلاش!باأنفسهميرون

والآن.الفرنسيةالأكاديةالخصائصمنبالعديداتسمت

ولهجةالإنجليزيةهما،بلسانينالىصاجونمعظميتحدث

الأخرىالشعوبتعدلمكثيرةاصلماتتتضمنفرنسية

الكاثوليك.منوغالبيتهمتستعملها،بالفرنسيةالناطقة

السمك،صيدعلىالكاجونعائلاتمنالعديدويعيش

يزرعونأو،الماشيةيربونوالاخرونالبر،فيوالصيد

الكاجونوطعام.الحلوةوالبطاطاوالسكر،كالأرزالمحاصيل

ومن.البحريةالمأكولاتمنالكثيرءلمىويحتويمبهر،

جمبويسمىالثقيلالحساءمننوعلد.يهمالمفضلةالأطعمة

الكاجونوموسيقىجام!الايا.يسمىزبالأ!مطوخوطعام

وعازف،كمانعازفمنمكونةاسقةتعزفهاالتقليدية

المثلث.على،وعازف،أكورديون

تحسنأدى،الميلاديالعشرينالقرنمنتصفومنذ

منالكاجونتقريبإلىوالنقلالاتصالاتوسائل

فىالنفطصناعةفيالازدهارأدى.ءكماالأخرىالشعوب

علىالانتعيم!كثيرةلعائلاتاقتصاديرخاءإلىالمنطقة

الشبانمنوالعديد.الكاجونمنجيرانهامعيشةنسق

يتقيدونولا،الفرنسيةيتكلمونلاالكا-جونمنوالشابات

فقدانمنالكاجونأفرادبعضويخشى.الكاجونبعادات

يقوموالان.عليهللحفاظحركةفانادوا،الثقافيتراثهم

الابتدائية.المدرلمسةفىاللغةبدراسةالتلاميذمعظم

مفصلويمكن.والقدمالرجلعندهتلتقىمفصلالكا!حل

وأسفل.أعلىإلىالحركةمنالقدمالكاحل

جانب-بكلواحد-نتوءانرجلبكلويوجد

منالكاحلانهذانسشكلبالكاحلين.عامةيسميان

وأسفل،الشظيةوالظنبوب،السفلىالرج!ءعظامأطراف

حتىأسفلإلىتمتد،رسغيةعظامسبعتوجدالرجلعظام

عظمأعلىوهو،القعبقمةوتستقرتقرببا.القدممنتصف

مثلبينهماوتتحرك،والشطةالطبوبأطرافبين،رسغى

رسغي(عظم)أكبرالعقبعظمال!رقوبويصل.مفصلة

مفصلحركةفيليساعدالساقربلةعضلاتإلى

الكاحل.

للقدمالرسغيةالعظامبينصغيرةمفاصلثلاثةوتسمح

تسمىالشكلوتريةقويةأنسجةتصلا.الجانبيةبالحركة

العرقو!

الكاحل()عظهمالقعب

عظهمامسبعةأحد،الرسغيستقر.القدملحركةيسمحالكاحلمفصل

متلبينهماويتحركوالشظيةللظنبوبالسفلىالأطرافبين،رسعية

المفصلة.

أسفلوبعظام،الرجلبعظامالرسغيةالعظام،الأربطة

وأتمزقوإذا.ببعضبعضهاالعظامتصلوكذلك،القدم

الكاحل.التواءعنهفينتجمميئ،لشدتعرض

الالتواء.،الرباطاخيلبمكعبأيضا:انظر

.(الثهيومحق)!ادرلشيوعيةا:نظرا0!1،دطولا

صورملكأجينورابن،الإغريقيةالأساطيرفيد!موسط

أورباشقيقتهعلىللعثورخرجوقد.الفينيقيةالمدنإحدى

بحثه،جدوىبعدماعلمهكاهناولكن،زيوسسرقهاالتي

كادموسعلىوكان.ذلكعنعوضابقرةيتبعأنووجهه

هناكوكان،البقرةفيهتبركالذيالمكانفىمدينةيقيمأن

فيأسنانهونثرالتنينكادموسقتل.البقعةتلكيحرستنين

بينهمفيمااقتتلوامسلحونرجالبرزالفور،وعلى،الأرض

الخمسةهؤلاءوساعد.خمسةإلامنهميبقلمحتى

ويقال.طيبةانظر:بيوتيا.فىطيبةمدينةبناءفيكادموس

.اليونانإلىفينيقيامنالألفبائيةنقلكادموسإنأيضا

أوربا.:أيضانظرا

-)1656لاموثدوأنطوان،كاديلاك

فيدترويتمدينةأسس،فرنسيمستوطنام(.073

عملوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتميتشيجانولاية

الفرنسية.للويزياناحاكماأيضا

أنهىأنوبعدبفرنسا.غاسكونيافيكاديلالثولد

وعالق،أم683عامأمريكاإلىذهب،العسكريةخدمته

ما496عاموفيمين.وفيبكندانوفاسكوتيافي

التى)ميتشيجان(،ماكيناكمنطقةقيادةإليهأسندت

وقد.الغربفيالفراءلتجارةمركزأهموقتئذكانت



بحر،كارا24

،أم796عامالغربفىمراكزهمعنالفرنسيونتخلى

لمنطقةمنحةعلىوحص!فرنسا.إلىكاديلاكوعاد

منكبيراعدداواصطحبأمريكا،فيدترويت

.أم107عامأجهاإالمستوطنين

عشرالرابعلويرالملكعينهأم،171عاموفى

وأحفة!،الناسبحبكاديلاكيحظلمللويزيانا.حاكما

،أم671عامفرسساإلىوعاد.مزدهرةمستوطنةإنشاءفى

وتقاعد.

المتجمدالمحيطمنأصسانكارابحر-.عارا،

مضية!ب!تلسيبرياالشماليالساحلوراءيقع،الشمالى

طوليبلغ.(الجديدة)الأرضزيمليا،سفرناياوجزركارا،

مغطىوهوح-،071وعرضه،كمأ،054كارابحر

نهرإلىأصسفنأحركةوأممن،العسةأوقاتأغلببالجليد

كارامضية!يربط.الصيففيشهرينلمدةتستمرينيسي

بارنتس.ببحرالبحر

الشخصيقوم،ال!عزلالنزالأنواعمننوعاولراول

وأالركبتينأوالمرفقينأوباليدينالضربأوبالركلفيه

الشرقيةالأعزلالمزالصورإحدىالكاراتيهويعد.القدمين

كلمةوتعنى.النفسعنالدفاعفنونتسمىالتيالمتعددة

معظموتوحه.الخاليةاليداليابانيةاللغةفيكاراتيه

منالأجزاءللكإلىالكاراتيهفىالهجوميةالضربات

نأويمكن.والحلقكالبطنإصابتهاتسهلاشتيالجسما

قتله.إلىحتىأوشخصإصابةإلىكاراتيهضربةتؤدي

الصيني:هي،الكاراتيهمنرئيسيةأنواعأربعةهماك

تستخدموكلها.ويلأوكيناوال!ضريشانىباواليا

علىيركزنوعكلأنغيرنفسها،الأساسيةااجبالأسا

فيركز،الحركةفيالخاصأسلوبهوله،معينةمهارات

علىالتايكوندويسمىالذي-مثلا-اعورياالكاراتيه

المسمىالصينيالكاراتيهيستخدمبينما.كلأاأهمية

الحركاتعنتختلفانسيابيةدائريةحركاتفوكونغ

الذيالكاراتيهويجمع.الأخرىللأنواعالقويةالعميفة

الأنوأعمميزاتبينالغالبفيالغربيةالدولفىيدرسر

والأوكيناوي.والكوريواليابانىالصينيالأربعةا

التي،والتلفازيةالسينمائيةالعروضمنأحديداأبرز

القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتعقديحلالعرضت

جذابةصورفىالكاراتيهمنازلات،الميلادياعشري!ا

يزدادكذلكبها.والشغفالاهتمامأثارممااطمشاهدين،

كوسيلةالكاراتيهيتعلمونالذينوالنساءاشحالعدد

الكاراتيهوأنديةالكلياتمئاتوتقوم،النفسعنللدفاع

بينالمساواةوجماعاتوالشرطةالجيشتدريبومدارس

كثيرويشارك.للكاراتيهالفنيةالأساليببتدريحم!الجنسين

كرياضة.الكاراتيهمسابقاتفىكذلكالناسمن

صالاتفيعادةيجري.الكاراتيهعلىالتدريب

النومملابسيشبهزياوالمدربونالطلابويرتدي،مغلقة

فيةأسالي!اتباعدونالحرةالمارلة!طيتباريالىمتا!ساد.للكاراتيهمباراة

الحلبة.حارجمن

قضاةوأربعةواحد،حكمالنزالحلبةعلىالمباراةويرافمسبقا.معدة
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القطنمنطويلينوسروالقميصمنمكو"خا)البيجامة(

وهمبالتدريبويقومون،ملونحزامإلىبالإضافةالأبيض

.الأقدامحفاة

لتقويةتمارينبأداءتدريباتهمادللابيستهل

مننوعاوأقدامهمأيديهمولتكتسبومط!،.عضلاتهم

مدعمةألواحعلىالعنيفبالضربيقومون،الخشونة

الخصومومع،للكمأكياسعلىويتمرإونباللباد.

بعض.معبعضهموكذلك،الخياليين

قبلضرباتهميوقفونفإنهممعا،بونيتدروعندما

لمساالخصميلمسونأو،قصيرة!دسافاتللخصموصولها

حالةفىإلاالقوةبكاملالضربيتملاومؤثر.غيرطفيفا

فقط.النفسعنالدفاع

اللعبةهذهسلمفييرتقواأنالكاراتيهططلابيست!

ويرمز.إنجازاتهمبوساطةيبلغونها،متنوعةرتبخلالمن

يلبسونفالمبتدئون،مختلفلونذيبحزامرتبةلكل

السودأء.الأحزمةفيلبسونالخبرةذوواماالبيضاء،الأحزمة

البني،تتضمنمختلفةألواناالتطريبمدارسوتمنح

ويتأهل.المتوسطةالرتبلذويوالأرجوانىوالاخضر،

الأسعاليبابعرضيقومواأنبعدالأعلىللرتبالطلاب

وأبهمعترفممتحنأمامالتاليةالرتبةتقتضي!،التيالفنية

بهم.سعترف5ممتحنينمجموعة

تتضمن.للكاراتيهالأساسيةادفنيةالأساليب

،الوقوفطرقأيالأوضاعللكاراتيهالفنيةالأساليب

وتتضمن.والضربواللكمأركلوأالصدوطرق

الأماميالوضع،القطوفح،الخلفيفثالو:الأوضاع

.الفارسوضع

الخصم.هجماتإيقافلمحاولةالصدطرؤ،تستخدم

الركلة،الأماميةالركلة:للركلالفنية،الأساليبوتتضمن

الجانبية.الركلة،الخطافيةالركلة،الدائرية

الأصبعينعقدأوبمفاصلالضرباتاللا!ويتضمن

فيتستخدمكما(.والوسطى)السبابةاليدفيالأوليين

تستخدم،المثالسبيلفعلىاليد،منأخرىأجزاءالضرب

وشدرباليد.سيفضربةتوجيهفيالمفتو!،اليدحافة

معدةنماذ!وفقغالباالأساليبهذهمثلعلىالطلاب

.نماذجعليهايطلقمسبقا

فغالبا.اللعبةهذهفيمهمادوراالصورتويؤدي

الضربة،فيقوتهأقصىليفمع5!ا!ط!ياهالمهاجممايصرخ

وبشدالرئتينمنالهواءبإخراج.خةالصمهذهوتنطلق

تسديدقبلالمهاجميصرخوأحيانا،البطنعضلات

اطصم.ليروعالضربات

استعراضاتللكارأتيهالفنيةالعروضكلنكثيرشضمن

تتطلبلاولكن.والأقدامبالأيديمتنوعةأشياءتحيم

علىطلابهاتدريبالكاراتيهعلىالتدريبمدأرسمعظم

الألمماليب.هذهمثل

الكاراتيه:مبارياتمننوعانهناك.الكاراتيهمباريات

.الحرةالمنازلات،المقيدةالمنافسات

نماذجباستعراضالمقيدةا!لنادسةفيالمتبارييقوم

قاضكليمنح،قضاةخمسةمنتتكونهيئةأماممتنوعة

.نقاطوعشرواحدةنقطةبينتتراوحنقاطاالمتباريمنهم

أعلىعلىيحصلالذيالمتباريالمنافسةفيويفوز

.النقاطمنمجموع

دونالنزالالمتنافسانفيخوضالحرةالمنازلةفيأما

حكممباراةكلويراقبمسبقا.معدةفنيةأساليباتباع

يسددعندماالنقاطاللاعبيسجل.قضماةوأربعةوأحد

نأوينبغي.فعالةالقضاةأغلبيةيعدهاخصمهإلىضربة

الخصمتصيبأنقبلتتوقفلكنالقوةبكلالضربةتبدأ

توجهالتيالضرباتتلمعرأنويمكن.الثانيةمنجزءفي

اللعبةقواعدتمنعلكنطفيفا.لمساالخصمالجسموسطإلى

والمشخدامالجسمفىمعينةمناطقإلىالضربتوجيه

.كثيرةخطرةكاراتيهضربات

منذالهندفيالبوذيونالرهباناستخدم.تاريخيةنبذة

مننوعاالميلادقبلالخامسالقرنإلىيعودتاريخ

الضارية.الحيواناتضدأنفسهمعنبهليدافعوا؟الكاراتيه

خلالالهوارابخاسمعليهايطلقجماعةمارستوقد

عرفتالتيسيلا،فيالكاراتيهالميلاديالسادسالقرن

ينتقونشمباباالهوارانجوكانبعد.فيماكورياباسم

عسكريين.قادةليصبحوابمللتدريب

فيالميلاديعشرالسابعالقرنفىأكثرالكاراتيهتطور

اليابانيةالعشائرإحدىأخضعتأنبعدأوكيناوا،جزيرة

علىتطبقصارمةتشريعاتوأصدرتلحكمها،الجزيرة

منكثيراالأوكيناويونطورلذا.أسلحةيقتنيمنكل

الكاراتيهوانتشر،الحديثللكاراتيهالأعزلالنزالأساليب

مقاطعةأوكيناواأصبحتأنبعد،ذلكبعداليابانفي

.ام987عامفييابانية

منبأنواعهالكاراتيه.العربيةالدولفيالكاراتيه

انتشرتولكنه،العربيةالدولةفيالحديثةالرياضات

الكاراتيهرياضةوتحظىمنها.كثيرفيكبيرةبسرعة

الدولفيوالنشءالشبابمنالكثيروشغفبإقبال

مصرمنكلوتعتبرفنونها.وتعلملممارستهاالعربية

الدولمقدمةفىالسعوديةالعربيةوالمملكةولبنانوسوريا

فيهاوحققتالكاراتيهرياضةممارسةبدأتالتىالعربية

ملموسا.تقدما

هـ،ا438عامسورياإلىالكاراتيهرياضةدخلت

تعلمالذيالصوفانيالدينشمسطريقعن،ام469
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الذيناليابانيينبعضمعبالتعاون-وقام-اليابانفيفنونها

امتدثمومنسوريا،أنحاءفيبنشرهاسورياإلىقدموا

.لبنانإلىانتشارها

السعوديةأ!ربيةاالمملا!ةفيالكاراتيهرياضةودخلت

القليحق!الفايزمحمدطريقعنام916اهـ،938عام

قوىوكليةالرياضيةالتربيةمعهدفيبادخالهابدأالذي

المم!صةأنحاء!يانتشرتثمومن،بالرياضالداخليالأمن

اتحادلأوتألسر،أم759هـ،أ593عاموفى.كافة

تحتالمملحةفىالرياضةهذهنشاطعلىيشرفرياضي

وقامأخاي!صندو،أووالجودوللاصاراتيهالسعوديالاتحاداسم

عامالمملكةشيللكارأتيهبطولةأولبتنظيمالاتحادهذا

،الشبابلرعايةالعامالرئيسكأسعلىأم769هـ،أ693

اتحادأولوتكونسنويا.تنطمهافيذلكبعدواستمر

نشرعرعم!!أم729أهـ،312عامللكاراتيهمصري

!تيرااشياضةهذهودخلتمصر،أنحاءفيالكاراتيهرياضة

ال!طياتبرامجضمنأدخلتكما،الرياضيةالأنديةمن

لاعبيهامستوىوتطورممارسيها،عددوأزدادالسسكرية

مصر.فىدخوأ!الدءمنقصيروقتحلالملحوظبشكل

ما759اهـ،593عامللكاراتيهالعربيالاتحادتأمس!

علىبالإشمرافالمحليةمإلاتحاداتبالتعاونيقومالذي

الاتحادويقوم.العربيةالدولفيالكاراتيهرياضةنشاطات

الدولمستوىعلىالكاراتيهبطولاتمنعددبتنطم

.بانتظامتقامالتىللكاراتيهالعربيةالبطولةأبرزهامن،العربية

السعيالعربيةالدولمختلففيالكاراتيهلاعبوويوأصل

لاعبيبينمرموقةعالميةمكانةوتحقيقمستوياتهملتطوير

الكاراتيهفيالعربالأبطالبعضحققوقد.الأخرىالدول

البطلينمنكلفوزمنها:مشهودةعالميةانتصارأت

القمازمحمدوبندر،عسيريمحمدعبداللهالسعوديين

للتايكوندوالرابعةالعسكريةالعالمبطولةفيالذهبيةبالميدالية

علاميحيىالمصريالبطلفوزام،299اهـ،134عام

والأولمبيادللرحالالعالمبطولةمنكلفيالذهبيةأجةبالميدا

هـ،أ514عامللتايكوندوالدوليةاليونانوبطولةالمصغرة

بالميداليةفكريشريف!كريمالمصريالناشئفوز،أم9!4

عامللكاراتيهمعنة21تحتللناشئينالعالمبطولةفيالذهبية

.ام499أهـ،415

خلالمنالعالميةمكانتهاعلىالعربيةالدولحافظت

.المسابقاتمختلف!فيحققتهاالتيالمرموقةالانتصارات

فيالذهبيةالميداليةعلاميحىالمصرياللاعبأحرزفقد

أطتاي!صندوأ3أ!اابطهوأولفيالأولبالمركزلفوزهالتايكوندو

كأسللتايكوندوالسعوديالمنتخبوأحرز.أم499عام

فيالأولبالمركزلفوزهللتايكوندوالخليجكأسبطولة

اللاعبوأحرز.أم699عامأقيمتالتيالأولىالبطولة

لفوزهالتايكوندوفيالذهبيةالميداليةعبدالمنعمتامرالمصري

عامأقيمتالتيللتايكوندوالعالمبطولةفيالأولبالمركز

المصريالمنتخبوأحرز.كونجهونجفىأم179

دولة86وسطنفسهاالبطولةفىالخامسالمركزللتاي!صندو

الميداليةإلهامىمروةالمصريةاللاعبةوأحرزتفيها.ثةمشار

كأسبطولةفيالأولبالمركزلفوزهاالتايكوندوفيأ!ذهبيةأ

القاهرةبمدينةأم799عامأقيمتالتيللتاي!صندوأءأحاا

المركزللتايكوندوالم!هحريالمنتخبوأحرزمصر.فى

فيها.مشاركةدولة61وسطنفسهاالبطولةفيالحاممس

مستوىعلىالأولبالمركزللتايكوندوالمصريالمنتخبوفاز

بمدينةام791عامأقيمتالتيالبطولةفيالمتوسطالبحر

للتايكوندوالسعوديالهلالناديفريقوفاز.لمايطالياروما

التيللتايكوندوالعربيةالأنديةبطولةفيالأولابالمركز

المونناديفريقوحقق،بيروتفيأم799عامأقيمت

الأردنيالفارسناديوفريق،الثانيالمركزأطبنانياأ!لاسا

البطولة.فيأضالثاالمرحص

الذهبيةالميداليةشريفكريمالمصرياللاعبرأحرز

للناشئينالعالمبطولةفيالأولبالمركزلفوزهأمماراتيهافي

فيبودابستبمدينةام499عامأقيمتالتيأحصاراتيهافي

الميداليةبهجتأشرفالمصريالجودولاعبوأحرزالمجر.

العشرينالإفريقيةالبطولةفيالأولبالمركزلفوزهالذهبية

.المغربفيام799عامأقيمتالتي

ام(.أ-989)809فونهربرتكاراجان،

السيمفونية،الأوركستراقادةكبارواحدنمساويموسيقار

القردفيالممتمهورينالموسيقيةالفرق!ادةأحدكاراجانفونهربرت

العشرين.
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كاراجاناشتهر.النمسافيالميلاديالعشرلينالقرنوأوبرا

المؤلفينوموسيقىماهلرجوستافسيمفونياتمعانىلمابراز

العمثسين.القرنفيبفيينا

دروسهوتلقىالنمسا،،سالزبيرجفيكاراجانولد

موسيقية،لفرقةقائداعملفيينا،وفي.هناكالموسيقية

فيبألمانيااخن،فيالأوركستراليةوالموببقىالأوبراوقدم

.ام419إلىأم349عاممنالفترة

قائداصار،العشرينالقرنمنالخمسمينياتأواخروفي

السيمفونية.فييناولأوركستراالصلمهارمونيةفيينالأوركسترا

مأ559منالفيلهارمونيةبرلينكسترالأو)فنيامديراعمل

لمهرجانالفنيالمديركانأم،989في،استقالأنإلى

إلىام469ومن،ام069إلىام9،،6منسالزبيرج

بفيينا.الدولةلأوبرامديراكاراجانكان،ام889

ومركزهامدنها،وكبرىفنزويلا،عاصصةكاراكاس

ا!611.261العاصمةسكانعدديبلغ.الاقتصادي

نسمة..0313)236الحضريةالمنطقةوسكان،نسمة

أكم.نحومسافةعلىفنزويلا،ث!الفيوادفيوتقع

الكاريبي.البحرعلىميناءوهي-لاجويمامدينةمن

فيالمدنأحدثمنكاراكاسهـلىينةتعد.المدينة

ضخمةعماراتفيهاشيدتوتد.اللاتينيةأمريكا

النشاطهذاحول.العشرينالقرناشذوالسكنللمكاتب

منكاراكاسمدينةالسريعاصسكاناوازديادالمعماري

يفيضمزدحمحضاريمركزإلىهادئةمستعمرةمدينة

فيالاختناقاتتحدثماوكثيرا.الاقتصاديبالنشاط

المواصلملات.وسائلحركة

يرج!عكاراكاسفيباقيةمناطقهناللثزالتولا

القرنأوائلمناستمرالذيا*ستعمارياالعهدإلىتاريخها

ومعظم.الميلاديينالتالمئكلشرالقرنأوائلإلىالسادس

منبالقربالمدينةوسطفييوجدالمناطقهذهمنماتبقى

هذهفىالقديمةالمبانيوتشملبوليفار.بلازاتسمىحديقة

ومبنى،أثريةوكنيسةفنزويلا(برلمان)م!شىالكابيتولالمنطقة

سرايتوجدالبلازا،منخطواتوعلى.المدينةبلدية

جميلة،زخرفةمزخرف،قديممبنىوهى،ميرافلوريس

مستشاريه.وكبارالدولةرئي!مرمكاتبويضم

الطبقةإلىينتمونالذينكاراكاسوركانمعظميقطن

فتقيم،الغنيةالعائلاتأما.شاهقةعمارارتفيالوسطى

الأمعبانىالطرازعلىمشيدةفاخرةدورفىمعظمها

قذرةأحياءفييعيشونالفقراءهـحظمولكن.التقليدي

بالمدينة.تحيطمرتفعاتعلىمهلهلةأكواخمنتتكون

دواوينفيكاراكاسسكانمعظميعملالاقتصاد.

النفطصناعةأوالحكوميةالإنشائيةالمشاردغفي-الحكومة

والإسمنت،الجعةمثلسلعافنزويلاوتنتج.الحكومية

والأقمشة.،والورق

فيالرئيسيةوالتجاريةالسكنيةالمراكزوتربط

أيضاكاراكاسويربط.الحديثةالطرقمنشبكةكاراكاس

الأنفادتى.حديدخطوطشبكة

عامالمدينةهذهالأسبانيونأنشأ.تاريخيةنبذة

عنبحثاالغربيالكرةنصفإلىذهبواعندماأم567

،أم182عامأسبانياعناستقلالهافنزويلاونالت.الذهب

وقد.ام982عاملهاعاصمةكاراكاسوأصبحت

الميلاديالعشرينالقرنعشرينياتمنذفنزويلاأصبحت

وقد.بانتظامثروتهاوازدادت،المهمةالنفطإنتاجدولمن

إلىكاراكاس!لتحويلالنفطمندخلهافنزويلااستثمرت

خمسينياتمنذوخاصة،الفترةهذهطوال،حديثةمدينة

العشرين.القرن

.(م0291-9581)نوفينوستيا،نزاراكا

.ام159عامفيللمكسيكرئيساأصبحأمريكيجنرال

عامفيهيويرتافيكتوريانوالجنرالحكومةضدتمرداقاد

عامفيالأولالزعيملقبعليهوأطلق،ام319

الد!شورأجازكونجرسانعقادإلىكارانزادعا.ام419

انظر:.ام179عامفيالمكسيكفيحاليابهالمعمول

منالعديدإجراءالدستورهذاهيأوقد.المكسيك

.المفيدةالإصلاحات

بالمكسيك.كاوهويلافيكارانزاولد

سلسلةمنجزءكارباثيانجبال.!جبالعاربافيان،

مسافةإلىوتمتد،الوسطىأوروبافيعطمةجبال

وإلىوبولندا،سلوفاكيابينالحدودطولعلىكمار005

جبلالجبالهذهفيارتفاعوأعلىرومانيا.داخل

فيتاتراجبالسلسلةفىم2؟655ستيتجيرلاشوفسكي

بولندا.فيم994.2ريزيوجبلسلوفاكيا،

الألب،تضمجباللسلسلةامتدادالكارباثيانوجبال

تضمأنهابجانببمالألبمنارتفاعاأقلقممهاأنإلا

.والشلالاتالجليديةوالأنهارالبحيراتمنقليلاعددا

بينهامن،المعادنمنالعديدعلىكارباثيانجبالوتحتوي

مقاديروتأتي.والملحالحجريالفحممنعاليةترسبات

التيوالزانوالبلوطالتنوبغاباتمنالأخشابمنهائلة

الذئابوتتجول.الجباللهذهالسفلىالمنحدراتتغطي

وتحفل.بحريةالغاباتهذهفىوالدببةالوشقوحيوانات

الجبالهذهالناسويجتاز،خصبةبمزارعكارباثيانوديان

ضيقة.ممراتعبر

جاليسيا.أيضا:انظر



يتربررلكاا82

،بالبتروليعولالذيالمحركأجزاءأحدالكاريردير

والهواء،الوقودبخارمنالمكونالخليطللمحركيوفر

يخلطأنولابد.المحركأسطواناتداخليشتعلوالذي

الوقوديشتعلكىالهواءمنمرة51وزنهيعادلبماالبترول

تخفيضإلىكاملااحترافاالبترولاحتراقويؤدي.بكامله

المقالةهذهوتصف.العادممخرجاتوتقليلالوقودمقدار

الكاربريترأجزاءأهموتتكون.سيارةلمحركمبسطاكاربريتر

صمام3،فنتوريأنبوب2-،العوامةحجرة-أ:من

التحكم.صمام-4،الخنق

وينقلللوقود.صغيراخزاناتستعمل.العوامةحجرة

أنبوبعبربالسيارةالرئيسىالوقودخزأنمنإليهاالبترول

علىالرأسيةالعوامةفإن،الحجرةتمتلئوعندماالوقود.

وعندماالوقود.أنبوبداخلصماماتسدالبترولسطح

معهساحباالوقودسطحينخفضالوقودالالةتستهلك

فيسيلالوقود،أنبوبداخلالصمامينفتحوبذلك،العوامة

منثابتامقداراالعوامةتحفظوهكذا.الحجرةإلىالبترول

الكاربريتر.داخلالبترول

فيهيخلطالكاربريترالذيمنالجزءهو.فنتوريأنبوب

فىالرمليةاصساعةايشبهفنتوريوأنبوببالهواء.البترول

ويدخل.طرفيهفيمتسع،وسطهفيضيقوهوشمكله،

الأوساخيزيلالذيالهواءمنقيخلالمنالأنبوبالهواء

إلىالعوامةحجرةمنالبترولوينساب.بالمحركالضارة

تسمىالفوهاتمنمجموعةخلالمنفشوريأنبوب

فىالواسعالجزءفيالمضخةنافورةوتوجد.بالنافورات

الرئيسيةالنافورةوتفرغ.فشوريأنبوبمنالأولالطرف

ذاتالنافورةوتتصل.الضيقالأوسطالجزءفىمحتوياتها

فيهيتسعالذيالجزءفيفنتوريبأنبوبالبطيءالنفث

.أخرىمرةالأنبوب

سرعةمنفنتوريأنبوبمنالضيقالقسمويزيد

ضغطه.منويقللالكاربريترخلاليندفعالديالهواء

منالبتروليسحبفراغاهذاالضغطانخفاضويسبب

المضخةوتوفر.فنتوريأنبوبداخلإلىالرئيسيةالنافورة

.المحركبهايدورالتيالسرعاتمعظمفيالوقودالرئيسية

عندإضافياوقودابالمعجل،المتصلة،المضخةنافورةوتوفر

الفراغفإنببطء،المحركيدورعندماأما.السرعةازدياد

يصللافنتوريأنبوبمنالضيقالجزءفييتكونالذي

المضخةمنالوقودسحبمنتمكنه،القوةمندرجةإلى

فراغاالمحركمكابستكون،ذلكمنوبدلآ.اشئيسية

ء.البطيالنفثذاتالمضخةمنالبتروليسحب

السائلالبترولبتبخيرالمحركمنالصادرةالحرارةتقوم

فيمإلهواءالوقودبخارويختلط.فنتوريأنبوبفي

الكاربريترمنذلكبعدالوقودخليطينسابثم،الانموب

علىالخليطبتوزيعالمشعبويقوم.السحبمتنعبإلى

.المحركأسطوانات

يشملربريترالكاجزاءأ

رئيسية:أحزاحسأربعةالكارلريتر

أدبوب-2،العوامةحجرةا

الحنق،صمام3-،لنتوري

تستحدم.التحكمصمام4-

صعيركمحرنالعوامةححرة

البترولمقدارتنظموهيللوقود،

فنتوريأنبوبيدخلالدي

والهواء.البتروليمترجحيث

دوهاتخلالمنالبترولويتدفق

الهواءويدخلالنافوراتتسمى

مصفاةخلالم!فنتوريأنبوب

الهواءمقدارويحددالهواء.

بصمامالالبولةإلىالداخل

التحكمصماموينظم.الحنق

الديوالهواءالوقودخليطمقدار

إلى!شوريأنموبمنيندلع

إلىثمالسحبممش!

.المحركأسطوالات



92تلبو!،ترركا

الهواءمقدارفيالخنقصماميتحكم.الحنقصمام

الهواءمصفاةبينيوجدوهوس!ر،الكاربيدخلالذي

معظمفيالخنقصمامفيالتحكمويتم.فنتوريوأنبوب

ويحتاج.المحركحرارةدرجةطريقعنأوتوماتيا،السيارات

بعكس،دورانهليبدأأقلوهوأءأكثربترولإلىالباردالمحرك

الخانقفإنبارداالمحركيكونعندماوهحذا،.الدافئالمحرك

خلالالمنسابالهواءمقدارمص!ضاجزئيا،ينغلق

الكاربريتر.

مقدارفيبالتحكمالصمامهذايقوم.التحكمصمام

وهو.السحبمشعبإلىالداخلاء،وال!الوقودخليط

أنبوبفىالبطيءالنفثونافورةإرئيسيةاالنافورةجمتيوجد

خليطمنأكبركميةتنساب،الصمامفتحوعند.فنتوري

المحركسرعةزيادةإلىيؤديمما،الالةإلىوالهواءالوقود

علىبالضغطالصمامالسائقيفتحو،السيارةوسرعة

عنه.قدمهبرؤحويغلقه،الدواسة

الوقود.حقنبمالبنزينمحرك،ا!سيارة:أيضاانظر

بحرمنلسانكاربنتارياخليج.خععاردئداردا،

نحوعرضهويبلغأستراليا.شمالإ!!ويمتدأورافيورا،

فيضحلخليجوهوكم064ن!حووطولهكم048

المانجروفومستنقعاتالطينسهولوكأ-.أنحائهمعظم

شاطئه.طولعلى!(مداري)شجر

روادأحد(.-م5291)لي!كوت.مكاربنتر،

حوليدورأمريكيثانيوكان،الأوائلالأمريكيينالفضاء

المدارحولرحلاتبثلاثوقام،ةضائيةمركبةفيالأرض

وانتهتام629مايو42فىأرورا-7المركبةمتنعلى

كم032بعدعلىمركبتههبطتءشدمامثيرةنهايةرحلته

الاتصالنطاقووراءللهبوط-!دتالتيالمنطقةوراء

لحواليمعهالاتصالانقبموقدالإانقاذ.لفرقاللاسلكي

نجاةطوفعلىإنقاذطائرةعليهتعثرأز،قبلتقريباساعة

مركبتهبجوار

بولايةبولدفيكاربنترسكوتمالكولمولد

الثانيةالعالميةالحربخلالالبحريةةىوعملكولورادو،

بجامعةالطيرانهندسةدرسثمام(1-459)939

الحربخلالبحريكطياركاربنتروعملكولورادو.

فياختبارطيارأصبحثمأم(539-ا059)الكورية

اللإدارةاختارت،أم959عاموف!نط.أم459عام

رائدليصبحكاربنتر)ناسا(والفضاءالطيرانلعلومالقومية

كاربنترأخذ،أم659عاموفى!طارد.برنامجفيفضاء

رجلبرنامجفيغوأصاليصبح"لمأ،سالملممنغيابإجازة

ما669عاموفي.الأمريكيةللبحريةالتابعالبحرفي

يستقيلأنقبلالمتقدمةناسابرامجفيفرعرئيسأصبح

أعماقفيأبحاثلإجراءأم679عامفيناسامن

إصاباتوتسببت.الأمريكيةالبحريةمنهاأفادتالبحار

أعماقكغواصعملهممارسةعنتوقفهفيساقيهفى

البحريةفيالعملعنتقاعدثمام969عامفيسحيقة

نفسه.العامفى

الفف!اء.رحلاتالففحاءبمرائدأيضا:انظر

.السديكوندكربيدالتجاريالاسمالكاريورلدم

وصيغته،والكربونالرملمنتصنعكاشطةمادةوهي

الماسدرجةإلىالكاربورندميصلويكاد3.أشأالكيميائية

للطحنالمستعملةالكاشطةالموادأهممنوهو.المتانةفى

عجلاتأحياناوتصنعالفولاذ.مثلالمتينةالموادوقطع

معا.ضغطهابعدالكاربورندمحبيباتمنالتجليخ

وأالقماشمنقطععلىالحبيباتهذهتثبيتايضاويمكن

الصقلفيتستخدمأحزمةأولصئرقائقالورق

المقاوماتتصنع،الإلكترونيةالصناعاتوفىوالتجلئ.

المقاوماتوالمسماة،بالحرارةتتأثرلاالتىالكهربائية

الكاربورندمويستعمل.الكاربورندممنغالبا،الحرارية

.للأفرانبطانةأيضا

المؤلفينكبارأحد(.-م091)8إليوتكارتر،

التعقيد،بالغةوموسيقاه.العشرينالقرنفيالموسيقيين

علىكارتراشتهر.عاليةموسيقيةبراعةإلىأداؤهاويحتاج

بوليتزربجائزتيوفاز،الحجرةبموسيقىالخصوصوجه

رقمام(،)2959!""رقمالوتريةالرباعيةبعنوانلموسيقاه

حيثمنكبيرحدإلىأصيلةوموسيقاهأم(.)3739""

تشارلزالمحدثينالملحنينتأثيروتبرز،والتفاصيلالشكل

سترافينسكي.وإيجور،شونبرجوأرنولدإيفس

باليهلحنالاولىالموسيقيةكارترأعمالوأهم

عنالدفاعالكورالىوالعملام()939بوكاهونتاس

استخدم،الأربعينياتأواخرومنذ.م(1491)كورينث

هذهكارترويسميالتعقيد.بالغةإيقاعيةأساليبكارتر

إلىوبايلإضافة.ا!لوزونالنغمىالانتقالباسمالأساليب

الأعمالمنالعديدكارترألف،الحجرةموسيقى

مصسيقيةتكراراتبينها،من،الأوركسترالية

للبيانوالكونشيرتومنزوجام(،)559للأوركسترا

الحجريةالأوركسترامنواثنانالقيثاريالبيانومع

كونشيرتوأم(بم)679البيانوكونشيرتوام(،)619

أوركستراتثلاثسيمفونيةأم(،079)للأوركسترا

مدينةفيالابنكارتركوكإليوتولدوقدأم(.)769

.نيويورك



نجيلاأ،لرركا3"

وكاتبةروائيةام(.299-0491)أبكارئر،

الواقعيةضمنرواياتهاصنفتبريطانيةقصيرةقصص

الجنوحكاياتالواقعياسردبينجمعتحيثالسحرية

الطبيعة.ورأءوماوالأساطير

السحريالدمىمتجرمثلالأولىرواياتهااتسمت

اللعينةالرغبةأم(بم)969والأوغادالأبطالام(،)679

الغربيةالكوميديابينبالمزجام()729هوفمانلدكتور

(ام)779الجديدةحواءمشاعرروايحهانفي.والرعب

السيركليالىروايتهاتمزجبينما،إمرأةإلىرجليتحول

فنانةعنتحكىحيث،بالسرياليةالواقعيةأم()849

وتتتئآخر.الطهيرانتستطعأنهاتدعيمجنحةمراجيح

منعائلةقصةام(199)العقلاءالأطفالرواياتها

الممثلين.

سسكسبمقاطعةإيستبورنفيكارترأنجيلاولدت

.بريستولجامعةفيالإنجليزيةاللغةودرستبإنجلترا،

أسيكيدولةرجل(.-م211)4جيميكارثر،

إلى7791عامم!المتحدةالولاياترئاسةتولى

جورجيا،ولايتهخار!معروفاكارتريكنولم.أم819

ارتقاؤهوكان.اشئيصلمنصبالانتخابيةحملتهبدأعخدما

نأغير.اطلإعجابمثيراالقوميالمستوىعلىللشهرة

ارتفاعمت!!مش!!لات،معبفعاليةالتعاملفىفشله

الساحقةهزيمتهفيأسهمتوالبطالةالتضخممعدلات

رونالدأمامام089عامفيالرئاسيةالانتخاباتفى

.ريجان

جورجيابولايةبلينزفىالابنكارترإيرلجيمسولد

البحريةالمتحدةالولاياتأكاديميةفيوتخرج،الأمريكية

منكارتراستقالأم،539عاموفى.أم469عامفي

تابعةسودانيفولشركةلإدارةبلينزلى!وعادالبحرية

عامفىجورجيالولايةحاكماكارترانتخابوتم.لعائلته

.أم079

رئيسئاانتخابهتم.الديمقراطيالحزبإلىكارترينتمي

مأ779عامفيالعالمأنظارولفتأم،769عامفيله

حظرأوكارترحد.الإنسانلحقوققوياتأييدأأبدىعندما

أنهارأىالتيالدوللبعضالأمريكيةالمساعداتتماما

أهمكارترحقق،أم789عاموفى.الحقوقهذهتنتهك

إجازةخلالمنالخارجيةالسياسةصعيدعلىأهدافه

الشيوخمجلسقبلمنبنمابقناةتتعلقانمعاهدتين

القناةعلىالسيطرةبنماالاتفاقيتينإحدىوتمنع.الأمريكى

أيضاأم789عامفيكارتروأسهم.أم999عامبنهاية

إلىالنهايةفىأدتوإسرائيلمصربناتفاقيةإعدادفي

البلدين.بينديفيدكامباتفاقياتتوقيع

اجتا!،أم089وأوائلام979عامأواخروفي

قاطعتكارتر،منوبمناشدة،أفغانستانالسوفييتيألاتحاد

الألعابدورةالأخرىالدولمنوالعديدالمتحدةالولايات

علىاحتجاجاأم089عامفيموسكوفىالأوليمبية

السوفييتي.التصرف

كارترواجههاخارجيةسيالمسيةأزمةأخطرولعل

عندماأم979نوفمبرفىبدأتالتيتلكهي،كرئيس

طهرانفىالأمريكيةالسفارةالإيرانيونالثواراحتل

الامريكيينمنمجموعةواحتجزوا،إيرانعاصمة

كارترحاول.كرهائن،السفارةموظفيمنمعظمهما

خلالمنالرهائنسبيلإخلاءأجلمنضغوطممارسة

الدبلوماسية.العلاقاتوقطع،إيرانمنالاستيرادحظر

مسلحةأمريكيةإنقاذفرقةحاولتام089أبريلوفى

الإيرانيونأخلىوأخيرا.أخفقتولكنها،الرهائنتحرير

فيمنصبهكارترفيهتركالذياليومفيالأمريكيينسبيل

.أم819يناير02

آثارعالم.م(9391-1)873هواردكارلر،

القديمة،المصريةالمقابراستكشاففيتخصصإنجليزي

عنختوتالفرعونمقبرةوهو،لهاكتشافأكبروحقق

وأشهر.آمونعنختوتانظر:.أم229عامفىآمون

آمونعنختوتمقبرةبعنوانمجلداتثلاثةكتاباته

أخرىمؤلفاتعدةكارترووضعأم(.339-أم)239

اكتشافاته.فيهايصف

وهوبمصر،الملوكواديفيمشواتعدةكارتروقضى

الوقتلبعضوأدار،والتنقيبالحفرياتبأعماليقوم

المصريةالحضارةبقايالترميمالمصريةالحكومةبرنامج

معظموتلقى،بنورفوكسوافهامفيكارترولد.القديمة

معظموتلقى،صحتهلضعفنظراخاصةبطريقةدراساته

.بيتريفليندرالسيرالاثارعالميدعلىالباكرةتدريباته

فىكعضوأم!8.عامفيمرةأوللمصركارتروذهب

.بيتريبقيادةأثريةاستكشافبعثة

مخترع.م(3281-471)3مولدإد،يتتراركا

البخاربطاقةيعملنولأطورقدكانإنجليزيدينورجل

،كفاءةأكثرآليةأنوالابتكارإلىأدىمما،القطنلنسج

الحديثة.النسيجصناعةتطويروإلى

وتخرجنوتينجهامشاير،فيمارنهامفىكارترايتولد

فيريفيةلأبرفميةراعياوأصبحأكسفورد،جامعةفى

علم،ام784عاموفيليسترشاير.فيماروودجودباي

تصنعأنتستطعنسيجآلةإلىحاجةهناكبأنكارترايت

علىاصبحثم،ومن،اليدويالنولمنبأسرعالأقمشة



13هنري،يسونبر-تييهركا

لمأنهمنالرغمعلىآلينولصنعيستطعبأنهقناعة

ؤط.يعملنولأيشاهد

تلكوهى،كارترايتصنعهانسيجالةأولاحتاجت

إلى،ام785عامفياختراعهابراءةتسجيلتمالتى

كفاءةأكثرتكنولمقصير،لوقتلتشصيلهاقويينرجلين

عامفياخترعكارترايتأنغير،اليدويالنولمن

قامالتاليالعاموفيالبخار.بطاقةيع!!نولأام786

والنسيجللغزلمصنعفيالنولهذاباستخدامكارترايت

يوركشاير.فيدونكاسنرفيافتتحه

004مانشسترفيمصنعطلبأم،1لم19عاموفي

تحرمهمأنتوقعوأالذينالعمالأنغيرإ.كارترايتأنوالمن

وحاول.المصنعإحراقإلىعمدواوظائفهممنالالات

جهودهمولكن،كارترايتنولالرضخداماخرونمصنعون

.ام397عامفيمصنعهكارترايتوأغلق،بالفشلباءت

تماما،عمليةتكنلم،كارترايتأنوالأنمنالرغموعلى

عندماام908عامفيالرائدبعملهاعترفالبرلمانأنإلا

أمريكى.دولارألف05-خوالييعادلبمبيئكافأه

وأخرىالصوفلتمشيطالةأيضاكارترايتوابتكر

منأياأنغير.الذرةحصادفىالمزارعونليستخدمها

كبيرأ.مادياعائدالهيحق!قلمالاختراعين

بريطانيةروائية(.-ام109)بارباراعارفلالد،

الأوقاتجميعفيإنتاجاالكتابحثرأبوصفهاعرفت

شهرةكارتلانداكتسبت.كتاب005منأكثرونشرت

صوتمثلعناوينتحملالتيالرومانسيةرواياتهابسببأكثر

كتبتذلك،علىوعلاوةالقمر.ضو.؟قبل؟للحب

كياببينهامنالنساءأجلمنالمجلداتمنالعديدكارتلاند

ام(.)729اللباقةكيابام(،79)!والصحةالجمال

وضعتهاالتيالعديدةالذاتيةالسيركتب،وركزت

والملكهىوالديهابينتراوحتموص!عاتعلىكارتلاند

أعمالوتتضمن.فرنساإمبراطورةوجوز!بنالثانىتشارلز

أشمعاروكتب،ذاتيةسيرةمجلداتبعةأالأخرىكارتلاند

للمسرحتمثيلياتكارتلاندكتبت،ذلكوبجانب.وأدعية

واللإذاعة.

المتحركة،الرسومبمالهزليالرسمانظر:.الكارثون

الهزلية.المصورات

أم(.409-)9187أجنغرادنكارئيني،

اللاتىإندونيسيا،فيالنساءأولياتمنواحدةكانت

أرادتللنساء.والاستقلالوالحريةالتعاليممنبمزيدطالبن

بوجهالغربىالتعليمفيالحقاللإندونيسيونالطلابينالأن

وسميبه،يحتفلعيداأبريل12ميلادهايومعد.خاص

كارتيني.يوم

إحدىكانت.بجاوة،ماويونجفيكارتينيولدت

منصبيشغلوالدهاكان.جاويلثريالعديداتالبنات

أعلىهوالمنصبهذاوكان(.لإقليم)رئيسابوباتي

الاستعماريةالبيروقراطيةفيإندونيسييتقلدهمنصب

بمدرسةبالالتحاقالاجتماعيوضعهالهاسمح.الهولندية

عندما.بطلاقةالهولنديةاللغةتتكلموصارت.هولندية

التعليمتتركأنعليهاكانعمرهامنعشرةالثانيةبلغت

لتعددارهافيالعزلةحيثإلىكارتينيانسحبت.الرسمي

كلتقرأوصارتنفسهاتعليمواصلت.للزواجنفسها

هولندية.كتبمنماتجد

الذيالحريةحجم،التعليمبفضلكارتينيأدركت

القليلنلنقدجاوةنساءبينما،الهولندياتللنساءتحقق

فتحتللنساء.أكثربحرياتفطالبتبهن،بالمقارنة

بمصداقاتوعقدت،الصغيراتللبناتمدرسةكارتيني

عاممنذبدأت.الهولنديينمنمعهاالمتعاطفينبعض

الهولنديين.أصدقائهامعنشطةمراسلاتفيأم009

،ام119عامكتابفيرسائلهامنمختاراتطبعت

أميرةرسائلبعنوانونشر،الإنجليزيةاللغةإلىأخيراترجم

ام(.129)جاوية

،ام309عامالجاويينالموظفينكبارأحدتزوجت

منأيامخمسةوبعدزواجها،منعاممنأقلبعدوتوفيت

يحملخيريصندوقإنشاءتمالوحيد،طفلهاميلاد

لذكراها.تخليدااسمها

.(-م8091)هنري،يسونبر-رتييهكا

حدثأيأهميةإبرازعلىبمقدرتهاشتهرفرنسىمصور

ويلتقطالمشهد.فيوالأجسامالناسترتيبعلىاعتمادا

لريسونكارتييهلهنريفوتوغرأفيةلقطة.ام039فرنساهمايرير،

.بالحياةنابضبصريتوازنديالمشهدعناصرتصور
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فيالعناصرهذهت!صنعندماالصورةبريسونكارتييه

هويسميهالديالوقتوفى،بالحياةنابضمرئىتوازن

الحالمسمة.باللحظات

فييحملهاصغيرةتصويرلآلةبريسونكارتييهيعمل

نأيرىلأنهوالأبيضالأسودأسفيلماأسساسساويستخدم،يده

.الصورةموضوععنبعيداالانتباهيشدالملونالفيلم

الترشيحعدساتبريسودكارتييهيستخدمماونادرا

خاصةتأثيراتتحدثأخرىتصويرمعداتأو)الفلاتر(

.الصورةعلى

،أم039عامفىمصورابريسونكارتييهأصبح

أشسما.يدرسبريسونكارتييهكان،الوقتذلكوحتى

أ!الهااأنحاءحميعفيالإخباريةالأحداثبتصويروقام

صوراتتضمن،كفعدةونشر،والمجلاتللصحف

المتحدةالولاياتفىالتصويربآلاتتتعلقودراممات

فيبريسونكارتييهأسهما،أم479عاموفي.والصين

بصوراضاشريناتزودوكالةوهيماجنوموكالةتأسيس

فوتوغرافية.

منأغربباشانتيلوبفيبريسونكارتييههنريولد

باريحر.

الضوئي.التصوير:أيضانظرا

نرنسىلحارام(.557-؟ا194)جاك،كارتييه

التيالأراضيابملكيةفرنسامطالبأساساكتشافاتهأرست

بعثةأولأمء53عامفىكارتييهوقادبكندا.اليومتعرف

لورنس.سانتنهرعلىشمالآأوروبية

الحري!ةهذهوتوضح.أم534عامفيكندافيالرحالكارتييهحط

وهوالو!طفىح!ارتييهعترالسادسالقردمنللأربعيمياتتعودالتي

لعثته.أعصاءسهويحيطسوداء،قصيرةوسترةحمراءقبعةيرتدي

فرسما.مملكيةالممطقةوألحقلورن!سالىخليجكارتيهاكتحتمص

ودرس،البحريمالوسانميناءفيكارتييهوأط

وأصبح،للملاحينفرنسيمركزوهو،دييبىفيالملاحة

نيوفاوندلاندمإلىأبحرقدي!صنوربمابارزا،ملاحا

عشرالسادسالقرنأوائلفيالسمكلصيدأسطول

الملاحرافقكارتييهأنالمؤرخينبعضويعتقد.الميلادي

الاستكشافبعثاتفيفيرازانوداجيوفانيالإيطاش

القرنعشرينياتخلالالجديدالعالمإلىالفرنسية

عشر.السادس

الملكأرسل،أم534عامفيكندا.استكشاف

الذهبعنبحثاأصشماليةأأمري!طإلىكارتييهفرانسيس

أبريلفيمالوسانكارتييهوغادر.ايلأخرىاصثمينةاوالمعادن

الانيعرفماإلىالبعثةوأبحرتبسفيشين،!سهأحامامن

جزيرةشبهفيالرحالوحطت،لورنسسانتبحليج

لفرنسا.تابعةملكيةكارتييهجعلهااكتىجاسبه

الذينالإيروكوهنودمنبمجموعةكارتييهوالتقى

مسافةعلىتوجدالثمينةوالمعادنالجواهرإنأ،:قالوا

هداياالهنودأغرنسيونومئا.الغربىأسشمالاإلىأخرى

لاثنينزعيمهموسمح.معهمصداقةعلاقاتوأقامصا

منأغسطسفيفرنساإلىكارتييهمعبالإبحارأبنائهمن

الشاميةالذرةمنمؤونةكارتييهرجالوأخذ.نفسهالعام

شمماليفىشوهدتشاميةذرةحبوبأولتكونقد

أوروبا.

ثانيةبعثةفىكارتييهالملكأرسلأم،535مايو:فى

هذهفيوطنهماإلىالهنديانالولدانوعادكندا.إلى

الساحلكارتييهبلغأغسطس!،منالعاشروفى.الرحلة

وسماهالمجاورالخليجودخل،جاسبهجزيرةلشبهالشمافي

يحملأيضاأصبحكبيرنهرثغرشاهدث!ا.لورنسسانت

شمالآالنهرهذاأعاليإلىوأبحر.لورنسسانتاسم

الذي(رويال)جبلمونتريالسماهسمجبلإلىووصل

إلىقافلاكارتييهعاد.مونترياللمدينةموقعابعدأصئفيما

إلىسافرثمالشتاءلقضاء،كويبكبمدينةاليوميعرفما

التالط.الصيففيفرنسا

عامفيالملكنظمكندا.فياستعماريةمحاولات

وعينكندا،فيدائمةمستعمرةلإنشاءحملةام541

روبرفال،ديمميور،روكلاديفرانسواجانيدعىنبيلا

نأقبلمايوفىأبحركارتييهأنغير.كارتييهعلىقائدا

برحلته.الخاصةالخططروبرفاليكمل

ماإلىلورنسسانتنهرعلىشمالأكارتييهوأبحر

وبقى،كويبكمدينةمنبالقربروجبرأسالانيعرف

كارتييهوواصلمستعمرةوبنواهناكرجالهبعض

،مونتريالإلىوأبحرواالذهبعنالبحثواخرون

لمولكنهم،الأقدامعلىسيراالغربأقصىإلىوسافروا



إلىكارتييهعادوعندئذ.ثمينةمعادانعلىإ!ثروا

المستوطنة.

عداءأكثرالإيروكويونالهنودأصبحالشتاء،وفى

حلولحتىروبرفاليصلولم.الفرنسيينمنالعديدقتلواأ

فرنسا.إلىيعودأنكارتييه،قررثمومن،الربيع

فيبروبرفالكارتييهالتقى،ال!ودةرحلةوفي

ولكنكندا،فيبالبقاءكارتييههـوبرفالوأمرجموفاوندلاند.
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والفيضاناتوالعواصف!كالزلازأ!حدوثها،فييد

ت!ضنقدأخرىحوادثإلىبالإضافةوغيرها،أجراكينوا

مث!أ!الإهمااأوالخصأأطرية!عنأوعمدا،الإنسانفعلمن

أحازاتاتسرب"راتوالقصاأوالسفنأطراناحوادث

أجها.إوماوالحرائق

فيهاأدرجتقدو،الجدولفي،المفصلةالقائمةانظر

أحالم.افيالكوارثأهمبعض

الموسوعةفيعسلةذاتمقالات

لميضادالاشلرادكالرا

اطديةالموحةالر!!ةإعصارالتورلاد،

!!ثوأ!!رر!ارر4أ!ضا?لائفةا!ارثوسياليون

أغديساشادو.العامةمنوأ!اساوراهباترهباناتضما

مأ840عامفيئفةأ!اأاأسه!قد،كولونمنوهوبرونو،

وا!شمدت.أنحرسسيةاالأأسبحبالفيشعارتروزواديفي

المرنسيةأرصلمةاللاتيميالشكلمناسمهاالطائفة

شمارتروز.

أعضاءهاأنأي،تأمليةالكارثو!ميانيةوالطائفة

والتأم!!وأطدراسةجماعاتفيللصلاةأنفسهميكرسون

فييعيشأنمرراهبل!سلبدولا.أسدوياوالعمل

وأنأ-ضيسةاصلواتيرددوأناللحميأكلوألاصو!عة

علىسيراالأسبوعيةاالنزهاتحلالعداماأ!ممتايلتزم

حياةالراهباتوتعيعش.ساعاتأرلمجرأوثلاثألدةالأقدام

بتلبيةالعامةمنأناسويقومعزأ،.أقلصانتإن"مماثلة

ية.المادواشاححباتاشمباداحتياحات

الإداريالمركزتعدمدنها،صبروأويلزعاصمةزد!ول

مركزأيفعاوهيودلز،أمنصقةأحس!الصناعيروالتجاري

أخقافة.واأخعليماا

مصبعبرالجنوبيةجلامورجانمقاطعةفيأدديمةات!مع

قناةعلىالموانئأهمأحدوتعد،وريمنيوإيليتاثأنهيار

نحوويس!صها،2كماأ002حوانيمساحتها.بريستوا

.والثقافاتالأجناسمنخليطايمثلون،نسمة006272

ضئيلةنسبةلكنالإنجليزيةأطغةايتحدتوتأحس!صادارأعلص

والويلزية.الإنجليزيةأ!لغت!تاتتحدتمندى

وجنوبيلوسطالمحليةالإدارةمركزصاردفمديخةتمثا

أصسكرتيرالرلممميالمقرفيهاويوجد،جلامورجاناصةمقا

ويلز.ول!ية

المتاح!منعددفيهاويوجدترويحيامركزاتعدو

مركزابكونهاتشتهركما،العرضصالاتروالمسارح

بمبانيهاتتميز،ذأ!كإلىولالإضافةالأولرا.واللمو!حيقى
الحمراء.أعلعةواكاردفقلعةمثلالأثريةا

المدنىكاردفمركز

فىثزالراأوسعمنيعد

!ليةيصمحيتأورودا

!محرءوهي،حامعية

يصمحص!اويلز،حامعة

لمدينةالإداريةالمكات!

حوبوللدشكيحطرد!

حلامورحالى.ووسط
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جهازعلىفحصا،أعلاه،الفنييحري.ب!ناردفإلكترونيةصناعات

تجميعه.نجعدتلفاز

تاريخةنبذة

لبريطانيا،الرومانييناحتلالفترةإلىالمدينةتاريخيعود

م.ء7عامالحاليكاردفموقعفيةلمعةالرومانشيدفلقد

منطقةفىواستقروابعدهممنالنورمنديوذوجاء

عشرالثانيالقرننهاياتفيذلكو!ان،جلامورجان

،م5361عامجلامورجانا!اطعةأنشئت.الميلادي

.ال!داريمركزهاكاردفوأصبحت

م1851عاميبين!جيراتوسعاكاردفشهدت

الفحمتصديربحركةالتولممعذلكوارتبطم،191وأ

إنهابلأضصديره،الطبيعيالخرجتمثلكانتإذ،الحجري

الحجريالفحملتصديرمركزأكبرم1391عامأصبحت

العالم.في

العالميةالحربلعدصناعاتعدةالمد،ينةفينشأت

تجارةعلىطرأالذيالاضيحلالعنعوضهاكا،الثانية

المركزلتصبحكاردفتطورت،أم459عامومنذ.الفحم

النهايةفيأصبحتثم،للمنطقةوالتجارءظالإداري

.أم559ءامويلزلكلعاصمة

الصناعةهيوالفولاذالحديدصناعةكاذتالاقتصاد.

درجةإلىمؤخراتدهورتولكنها،كاردؤ!فيالتقليدية

.أم789عامإغلاقهتموالصلبيدلل!لىمصنعأهمأن

تنتجالتيالمصانعبعضحالياتوجد،ذلكمنالرغموعلى

الكيميائيةوالموادالإلكترونيةوالمعداتالسياراتأجزاء

وغيرها.

وهى:ويلزجامعةكلياتمنثلاثالمدينةفيتوجد

كذلكالت!صنولوجيا.ومعهدالطبوكلية،الجامعيةالكلية

وتعد،والمسرحللموسيقىوأخرى،للفنونكليةبهايوجد

ومسارحللأوبراداروفيهامهمامو!ميقيامركزاكاردف

.للعرضوصالاتومتاحف

خطوطوتربطها،رئيسيطريقعلىكاردفتقع

اخر،جانبومن.لندنبمدينةالحديديةللسككسريعة

الأخرىبريطانيابأجزاءيربطانهاومطارهاميناءهافإن

العالم.مدنمنوبعدد

اللغة.،الويلزيةويلز؟بمجلامورجان:أيضاانظر

سياسى.(م0791-5981)رولازا،سناردكا

عامإلى3491عاممنللمكسيكرئيساكانمكسيكي

المكسيكيةأم019عامثورةأهدافحققوقد.أم049

أهمومنآخر.رئيسأيمنأبعدمدىإلىاللإصلاحية

وإنشاءللفقراء،الأرضمنحالبرنامإلذيإنجازاته

النفطعماللإضرابتأييدهحولجدللاروقد.المدارس

عامالأجنبيةالنفطممتلكاتمصادرةإلىأدىالذي

الدولةمميطرةفرضحولأيضاالجدلثاركما.أم389

القطن،مزارعوهي،الكبرىالزراعيةالمشاريععلى

والأرز.والسيزالوالسكر

العالميةالحربخلالالعالميةالمكسيكمكانةارتفعت

بينالداخليللتعاونوتدعيمهكاردناسمساندةإثرالثانية

أمري!سا.دول

جيكولبان،فىأمء98مايو21يومكاردنالرولد

،أم139عامالثوريللجيشوانضم،مايكوكانفي

والسياممية.العسكريةأعمالهمنكثيرفينشطادوراوأدى

المكسيك.:أيضانظرا

الرومانالكاثوليكالدينرجال!تأحدا!اردلئال

فيبعدهويأتونللبابا،مستشارينبصفتهميعملونالذين

يسمىماالكاردينالاتيشك!!.الكنيسةداخلالمرتبة

.المقدسالكاردينالاتمجمع

الرومانيةالأسعقفياتالكاردينالاتمنالعديديرأس

كاردينالاتويساعدأ3.العاأنحاءمختلففيالكاثوليكية

يتمتعولاروما.فيالفاتي!شانمنالكنيسةحكمفيآخرون

ولكن،القوانينإصداربسلطةكأفرادال!!اردينالات

الكنيسةبشؤونيتعلقفيماعظيمانفوذاتمنحهممرتبتهم

بانتخابالمقدسالمجمعيقوم،أم950عامومنذ.الأخرى

بمئالسادسبولسالباباأمر،أم079عاموفيالبابا.

فيالمشاركةمنعاما08علىعمرهيزيدالذيالكاردينال

الجديد.الباباانتخاب
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مئاتومنذ.الكاردينالاتجميعتعيينالباباويتولى

كاثوليكيأيمنيجعلأنالبابابإمكانكان،السنوات

منأشمخاصاعينواالبابواتبعضإنبلكاردينالا،روماني

أجازت،أم719عاموفط.المنصبهذافيالعامة

نأعلىلنصأم،189عامتطيقهبدأقانوناالكنيسة

عاموفي.الأقلعلىالقساوسةفئةمنالكاردينالاتيكون

حميعيكودبأنعشرالتالثيوحناالباباأمرأم،629

ي!صنوالمالذينأس!صاردينالاتاأما.أساقفةالكارديمالات

.الأخيرةالمرتبةهذهمنحوافقدأ!ماقفة

عددأم86ءعامحددقدسم!صستص!الباباوكان

الشمرينالقرنأواسطوفي.فقطبسبعينالكاردينالات

عددهمالسادسبولسوالباباعشرالشالثيوحناالبالاضاعف

أومئنطاقا.الكاثوليكيالرومانيالتمثيللي!صنمراتعدة

ما،وقتوفي.لكطرديظكلمةأصليعلمأحدولا

المصطلحهذاأنيعتقدونالكنائسعلماءمنأعديداكان

محور.أومفصلتعنيالتياللاتينيةكاردوحطمةمنأتى

فيالأهميةشيغايةكجرءالمنص!إلىال!صلمةهذهوتشير

يعتقدونا!لماءامعض!أفإنأجوماأما.الكنيسةشؤونإدارة

حقيقةإلىتشيراكتياللاتينيةالكلمةمننبعاللقبهذاأن

غيرأسقفياتفيليعملوااختيرواقدا،ساقفة1منالعديدأن

هذامثلوحدثأصلا.فيهاللعملتعيينهمتمالتيتلك

للأساقفةبالنسبة،الميلاديالسادسالقرنأوائ!!فيالوضع

البرلرية.الغزواتخلالالأصليةأسقفياتهمتدمرتالذين

الكنيسة.تاريخباختلافال!صاردينالاتسلطاتوتباينت

أنضمتالتيالكنسيةالمجالسفيبعفالكاردينالاتوأسهم

القرنينفيالمجلسيةالحركقهدهذروةوفيالكناثس!.لإصلاح

أعضاءمننفراعتبر،الميلاديينعشروالسادلرعشرالخا!

سلطةمنأعلىسلطةذاتمجموعةالكاردينالاتال!صيسة

رسميا.الرأيلهذاتقبللمالكخيسةأنبيدالبابا،

ولباسورموزووظائف!امتيازاتفإن،اليومأما

حدإلىتعزىالتيالتغييراتمنبالعديدتمرالكاردينالات

ال!ضيسةداخلىوالتحديثالشبسيطنحوالاتجاهإلىكبير

)6291الثانيمجمإلفاتيكانخلالأقرلماوفقا

ام(.659

الموسوعةفىملةذاتمقالات

الكاتوليكيةالروما!ةالكحيسةالمالا

الكارديالحولماراراد،الكاردينالريشيليو،

أ!رديااخطحوريص،مدسرلتيالكارديالستيفالى،فيشيسكى

فيوجودهيكثرالكاردينالطائرطائر.الكارديئال،

ويسمى،الشماليةأمريكامنالشرقيالنصفأنحاءجميع

الأحمر.الطائرأحيانا

الأنتىولودالشماليةأمريكافيوحودهي!صسعردصائرالكارديال

.راقأحمراليسار()إلىالدكرلودبيمما،لادلتسىأحيم!!(ا)إلى

عرفولهسم،23و18بينأعاردينالاطوليتراوخ

وذكور.أعدائهلتحويفأ!ائرايرفعهرأسهعلىاشلشمن

الرمادياللونبعضيخالطهأحمرلونذاتالكاردينال

وعلىالعينينحولمميزأسودوشمويقلل.ظهرهعلى

أماالطائر.منقارجمالمنالبرتقاليالأحمرالممقارقاعدة

أحمرلونيحالطهالرماديإلىيميللونذاتفهيالإناث

.والعرفوالذيلالجناحينعلى

يتراوحارتفاععلىعشهالبناءالكاردينالأنثىتقوم

كثيفةشجيراتعلىسط!الأرضفوقأم5،و21.بين

.الصغيرةالأشجارأوالمتشابكةالكرومأغصانعلىأو

الرقيقةوالأغصانالأعشابمميقانمنالعشويصنع

ثلاثبينوتفعالأنثى.والورقالشجروأوراقواللحاء

أرجوانيةأوبملنية،ذأتاللونبيضاءليضاتوأرلغ

علىالذكريعملبينما،البيضبحضنالأنثىوتقوم.فاتحة

21بينتتراوحفترةخلالالبيضويفقس.الطعامجلب

لإطعاممعاوالذكرالأنثىتقوم،البدايةوفي.يوما31و

فيبرمتهاالإطعامعمليةيتولىالدكرولكنالصغار،

استعدادااخرعشببناءالأنثىفيهتقومالذيالوقت

خلالالعمشالكاردينالطيورصغاروتغادر.أجةالتاللحضنة

أياملعشرةالصغاررعايةالذكرويواصل.أيامعشرة

الفترةخلالفقساتأرلغأس!صارديمالي!ضلىوربما.أخرى

.عامكلمنأغسطسوحتىأبريلمن

والفاكهةالحشائعقببذورالكاردينالطيورتتغذى

.الأخرىوالحشراتوالخنافسوالديدانوالحبوبالبرية
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الذيالطعاممنقوتهاعنالطورهذهطتبحثالشتاء،وفى

دوأربذورالكاردينالطيوروتحبذ.الناسلهايوفره

والخبزالتفاحوقط!عالزبيبأيضاتأكلولكنها،الشمس

.الحشراتالكاردينالحمغاروتقتاتوالدخن،

حدإلىمتنوعةبأغاريدالكاردينالطيوروتممدح

هذهوكانت.الفلوتأنغاموتشبه،بالمرحتتسمكبير،

ريشهاوكان.مغردةكطيورلتباعللرصميدتتعرضالطيور

الطورهذهفإنالانأماالنساء.قبعاتتزيينفييستخدم

قانوزية.بحمايةتتمتع

الطائر.:أيضاانظر

برنامجمقدم(.-291)5جولي،كارسون

الليلةعرصلبرنامجومقدمامذيعابو،!حفهأشتهرأمريكي

وروحه،الطرفةإنشاءفيسرعتهعنهوعرفتالتلفازي

المتكلف.غيرالطيعيوأداؤهوأسلوبهالمرحة

فيوترعرعأيوابولايةكورنينجفيكارسوانولد

بالإذاعةمذيعاالعمليةحياتهوبدأنبراسكابولايةنورفوك

مطلعوفي.العشرينالقرنمنالأربعبكياتأواخرفي

الإذاعةفيوممثلاكاتباكارسون!!ل،الخمسينيات

،ام559عامفيبكاليفورنيا.أنجلوسلوسفيوالتلفاز

عرصالاسبوعيالتلفازيالبرنامجفيمكارممون!ن

مجموعاتكارسوناستضافثم.كارسونجونى

تتقبمنبعنواننهاريةتلفازيةبرناهبنلعابفيالمشتركين

مضيفابعدهاوأصئثارسونسنوا!ء.خمسلمدة

.أم629عامفيالليا"عرضلبرنامج

أحعاءعالمةام(.469-091)7راشيل،كارسون

تعكسكتبعدةألفت،أمريكيةعلديةوكاتبةبحرية

البحار.وسواحلالبحارفيبالحياةحياتهااهتمطم!عو-+

جميعبينالمتبادلةالعلاقةكتبهافيكارهـقنأكدت

العملياتعلىالإنسانيةالرفاهيةواكتمادالحيةالكائنات

المتحدةالولاياتحولالبحركتابهاويصف.الطيعية

كتابهاولفتالبحر.وتاريخوجغرافيةكيميا:؟ام(ء19)

(أم269)الصامتالربيع

إلىالعامالرأيانتباه

والمدمرالضا)الاصعتخدام

.الافاتلمبيدات

منكارمعونوحذرت

الخزونتسممالمبيداتأن

وتقتل،للحيواناتالغذائي

الطيورممكبيرةأعدادا

كارسونراشيلأيضاوأشارت،والأسماك

أيضا.الإنسانغذاءمصادرتلوثأنيمكنالمبيداتأنإلى

استخدامعلىقيودوضعفىكارممونأفكاروأسهمت

العالم.أجزاءمنالعديدفيالمبيدات

بولايةديلسبريخجفيكارسونلويزراشسيلولدت

عامفيللنساءبنسلفانياكليةفيوتخرجتبنسلفانيا،

جونزجامعةمنالماجستيردرجةعلىوحصلت،ام929

الأسماكهيئةفيوعملت،ام329عامفيهوبكنز

حياتها.منطويللوقتالأمريكيةالفطريةوالحياة

حدودحارسام(.868-081)9كت،كارسون

كمرشدشهرتهعلىعلاوةماهر،كصياداشتهر،أمريكي

.وجندي

الدليلفريمونتجونالحكوميالمكتشفاستأجر

أوريجونطريقعبرفرقتهليقود،أم842عامفىكارلمسون

واجتازت.ويومينجفيالروكيجبالفيباسساوثإلى

بسلامالاشداءالمقاتلينالسيوكسهنودأراضيالبعثة

الذيالأمر،الرسميةتقاريرهفيبكارسونفريمونتوأشاد

عاميوفي.واسعنطاقعلىكارسونشهرةفيساهم

بعثةإرشادفيكارسونساهمام،484وام843

سول!بحيرةبم!عالقيامتضمنتالتيالثانيةفريموفت

عاموفي.أوريجونطريقمنوجزءيوتافيالعظمى

منالثالثةفريمونتبعثةبإرشادكارسونقامأم،845

.أوريجونإلىوشمالآكاليفورنياوحتىكولورأدو

عاد،ام846عامفيالمكسيكيةالحرباندلاعولدى

المستوطنينإلىوانضمواكاليفورنياإلىوفريقهفريمونت

كانواالذينالمكسيكيينضدثورةفيهناكالأمريكيين

وأوفدالمكسيكيينالأمريكيونوهزم.المنطقةعلىيهيمنون

تتضمنرسائلحاملاواشنطنللعاصمةكارسونفريمونت

فيسوكوروإلىوصولهلدىولكنالانتصار،أخبار

إلىيرشدهبأنكيرنيستيفنالجنرالأمرهنيومكسيكو،

ممانفيكيرنيجنودالمكسيكيونوهاجمكاليفورنيا.

وتمكنبكاليفورنيا.أمعكونديدومنبالقربباسكال

طلباالعدو،خطوطعبرالتسللمنآخرانواثنانكارسون

دييجو.سانفيالمتمركزةالأمريكيةالقواتمنللنجدة

فيوتمكم48لمسافةوالمشيالزحفإلىالثلاثةواضطر

كيرني.جنودإنقاذالنهاية

،ام861عامفيالأمريكيةالأهليةالحرباندلاعبعد

فىالمتطوعينلفوجعقيدبرتبةقائداكارممونتعيينتم

القواتكارلمسونقاتلأم،862عاموفينيومكسيكو.

فىسوكورومنبالقربفالفيردمعركةفيالمتحالفة

حملةبقيادةكارسونأمر،لاحقوقتوفينيومكسيكو.

منطقةفىالحياةعلىلإرغامهمالأباشيهنودضدعسكرية
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حمعأم،862عامخريف!وفي.لهممعزل!خصصست

فيووضعهمالألاشيجنودمن004حواليكارسون

م!صسيكو.نيوفيسومزمندالقربمعزل

اردإد؟م(.3591-4581)اللورد،كارسون

ثةلحرزعيماصاد،معياسيرمحامكارلممونهنري

منش!شلأيبعنثفعارضتالتيأحسترأفيالوحدولين

لدر،أم219عاموفيالأيرلندا.الذاتيالحكماأشكال

بونارأندروقانونمشروعلمعارضةأنفسهمالوحدويون

أسشرأمتطوعيحركةكارلممونوشكل.الذاتيللحكم

فيأعضائهابابمددالتي

!ؤ08منأكثرأم419عام

!--لمالعديدتطوعشخص،ألف

-غلدىالحركةفيمنهم

/ءلىال!والعالميةالحر!اندد!ع

وأصئ.أم419عامفي

مةأطورعامانائباكارمعون

،اأ519عامفينيةالبريماأ

كارلموناللوردمنالحشقالماسرعانولكنه

وانضما.المنص!هذا

ولكنه،أم619عامفيجورجلويدلحكومةكارسون

الحكمحولسياصعتهابسببعامينبعدأيضاا!متقال

كليةفيتعليمهوتلقىدبلنفيكارسونولد.الذاتي

.أم298عامفيباخبرلمانوالتحقدبل!فيترينتي

عال!أم(.436-)1864واشنطنجورجكارفر،

ثارثهـاشتهر.الزراعيةالأبحاثهعالميةشهرةنالأسودأمري!في

ذإ،أسسودانياأغوأ!اا!مجافيبأبحا!هالخصوصجهوعلى

بدللبيمهمن،السودانيا!ولامنمنتج003منأكثرابتكر

وعلاوة.وصابون،طباعةوحبر،الموجهومسحوقللحلي!

السود،أ-حمصاحدمةعلىأيضاكارفرعم!!،دلكعلى

البيض.ول!تبينهمالعلاقاتتحس!توعلى

مزرعةفيالعبوديةتحتكارفرولد.الأولىنشأته

لقيبقلي!!،ميلادهوبعد.ميسوريفيدياموندمنبالقرب

باختطافالليلغزاةقامبينما،حادثفيمصرعهوالده

وكان.لترليتهكارفرو!عوزانمو!ىقامث!،ومن،والدته

.أم865عامفيالرلىإلغاءتمحتىيملكانهالزوجانهذان

ورغبةاضباتاتلاأعامماحصارفيهـاهتماماألدى،صغرهوفي

القراءةبتعليمهكارفرجانالزروقام.أضعلمافيقوية

كارفرشدعمرهمنعشرةالحاديةبلغوعندما.أعتالةوا

مخصصعةبمدرمةللالتحاقميسوريفينيشوإلىالرحال

السود.للأطفال

فىكارفرعمل،التاليةالعشرينالسنواتمدىعلىر

الدراممية،مصروفاتهوسدادنفسهلإعالةالوظائفمحتلرو

إنديانولافيسيمبسونب!صليةالتحة!ام،081عاموشي

منبدلآقررول!ضه،كرسامواعدةموهبةثارفروأبدىبأيوا.

إلىانتقل،ام198عاموفي.الزراعيةدراستهمواصلةدأسك

فيأيوا(ولايةجامعةالآن)تسمىالزراعيةأيواأ،يةوحصلية

الزراعةفيأجكالوريوسادرحةعلىصارشرشحصل.أميعر

.ام816عامفيالماجستيردرجةعلىتمأم،864عام

الذيالمجالوهو،الفوياتفيأبحاثهحارفراص!ر

توجيهفيبالتدريجبدأأنهغير.أيواجامعةفيفيهتخصصر

إنتاجلتحسينالأخرىأ!سائلواالتردةصيانةلحواهتمامه

كتيباتكارفركتب،نفسهالوقتوفي.المحاصيلى

فيالمزارعينعلىووزعهاالتطبيقيةاشراعةحولونشرات

تعليمإلىأيضاكارفروسمعى.أخرىولاياتشىوأساما،أ

المحارسات-منهمالسودخاصةر-بالحنوفيالمزاهـع!ت

المؤتمراتخلالمن،الإنتاجبزيادةأص!صيلةااشراعية

العامة.والمحاضراتالعمليةأضحاربارأطتجوأسةاوا!عارش

لجميعام049عامفيوتبرعقط،كارشريتزوخأصم

معهدلصالحدولار)00.33أ،!درهاالبامدحراته

واشخطنجورجألحاثمؤسسةإنشاءأجلمنتوسكيجي

اشراعية.للبحوثكارفر

برفيخخ-+ءلأدمم!عىمس

تطويرأجلمنمختبره!يطوالاحساعاتعح!!كارفروالثنطنجورج

الححو!.!يالرراعيةالأسالي!ا
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نظيرالجوائزمنالعديدكارفرتلقى.والأوسمةالجوائز

الملكيةالجمعيةزميلأصبح،أم619عاموفي.إنجازاته

الوطنيالاتحادمنحه،أم239عاموفي.لندنفيللفنون

مجالىفيالمتميزةلأعمالهسبينجارانوسامالملونينلتقدم

علىكارفرحص!ط،أم939عاموفي.الزراعيةالكيمياء

.العلومفيالعظيمةإسهاماتهنظجرروزؤلمتثيودوروسام

كارفرواشنطنجورجنصبإنشاءتم01أم519عاموفي

ميسوريفيمزرعةفيه!صارا85مساحةعلىالتذكاري

فيها.ولدقدكارفركان

.الحلوةادلالاطا:أيضاان!

فالي.يمنى)انظر:.كارفلي

سكانهاعدديبلغفرنسا،جنوبىفيمدينةرىسوول

القرونطرازعلىمسورةمدينةبداخلها،نسمة531.14

منالشرقيالجنوبيالجزءفيالمسورةالمدينةوتقع.الوسطى

كاركاسعو.مدينة

منهماب!صلسورانالشرقيةالجنوبيةبالناحصمةويحيط

التينازيرسانتكنيسةالأسواراخل90المعالمومن.برج

وقصر،الميلاديعشرالحاديالقرنإلر،تاريخهايرجع

.الميلاديعشرالثانىالقرنفيشيدتقلعةوهو،كومتال

ومركز،الإداريةالمراكزلأحدصمةءطهيوكاركاسو

بها.تقعالتيالمنطقةفيالخمورلتجارة

الموقعفيمسورةمدينةشيدواقدأروماجنودوكان

الميلاد.قبلالأولالقرنفيبكاركاسوالآنيسمىالذي

القرنفيوالأبراجالاسمواربناءكامموكارأهلأعادثم

عشرالثانيالقرنينفىبتومعيعهاقاموا،.الميلاديالسابع

بدأتثمعنها.الغزاةلصدوذلكالميلااديين،عشروالثالث

الثالثالقرنخلالوتنموتتطورالأء!وارخارجالمنطقة

والسكنللتجارةالرئيسيالحيوأص!بحتالميلاديعشر

ترميمالميلاديعشرالتاممعالقرنخلالتموقد.المدينةفي

للحفاضبعضهابناءأعيدأو،والأبراجالألمحوارأجزاءمعظم

تاريخيآةكآثارعليها

.(أم-)469جوستافعشرالسادسكارل

جوسعتافكارلخلف.أم739عاممنذالسويدعاهل

كارلوالدوكان.أدولفالسادسجوستافجده

حينذاككارلوعمرم4791عامفيتوفيقدجوستاف

.عاممنأقل

منبالقربهيوبرتسفولكهممتافجوكارلولد

جو!شافالأكبرجدهوفاةوبعدبالسويا-.مستوكهلم

السادسجومشافجدهأصمبحأم،059عامفيالخامس

تلقىللعهد.ولياجومشافكارلوأصبحعاهلا،أدولف

خصوصين،معلمينيدعلىالأولتعليمهجوستافكارل

عامفيوتخرجسيجتونا،فيخاصةبمدرسةالتحقثم

كارلعمل،التاليينالعامينمدىوعلى.أم669

بجامعةالتحقثم،السويديةالمسلحةالقواتفيجوستاف

الحكوميةالوكالاتمنعددفىعملثم،عاملمدةأبسالا

وفى.أم79وأ9691عاميبينماالفترةفيالسويدية

رينيتسيلفياجوستافكارلتزوجأم،769عام

ألماني.أعمالرجلابنةوهي،ممومرلاث

.الأولتشارلزانظر:.جوريصلر!راكارل

شمنيتز.انظر:.شتاتماركسكارل

كامبريافيمحليبحكمتتمتعومنطقةمدينةكارلاوو

المركزوتعد.نسمة99)008سكانهاعددبإنجلترا،

للمنطقة.اللإداريمما

منأكم5نحوبعدعلىإيدننهرعلىالمدينةتقع

زراعيةمقاطعةوسطكارلايلىوتقع.الأسكتلنديةالحدود

المنتجاتوصناعةالاغذيةتعليبصناعتهاوتتضمن،مهمة

نورمنديةقلعةكارلايلوتضم.والمنسوجاتالمعدنية

وكانتأيضا.النورمنديالعصرإلىتعودوكاتدرائية

.الأياممنيومفيمسورةمدينةكارلايل

لاءواعيد.المديةتحصيحاتمنكجزءشيدتالدائريةكارلايلأبراج

لمحاكم.مقرالآنوهي،أم7،8عامالأبراجهده

كاتب.(م1881-5971)ستوما،رلايلكا

الأوقاتبعضفييعدكان.أسكتلنديومؤرخمقالات



جايلسيرا،رلتونكا04

وقد.الفكتوريةبريطانيافىاجتماعيفيلسوفأشهر

أعمالهولكن،العشرينالقرنشىكارلايلشعهرةانحسرت

والبطولةالديمقراطيةعنالمتميزةلأفكارهنظراتقرأزالتما

.والثورة

بالقربإكسليفيشانفيكارلايلولد.المبكرةسيرته

إلىأ!اشحاشد،م9181عاموشيبأسحتلندا،دمفريزمن

أ!صرياتأدليةرعلميةمقالاتكتابةفيوشرعأدنبرة

اقترنأم826عامفير.المعارفولدوائربالمدينةالمجلات

أس!ضلندي.طبيبابنةوهيولشر،جينبزوجتهكارلايل

مزرعةوهي،كريجنبوتوكإلىاشوجانانتقل،عامينوبعد

دمفريز.منبالقربكارل!يلجين

ريسارتوسسارتورمؤلفهكتب،كريجنبوتوكوفي

شهرةلهوحققأم،834و1833عاميفينشرالذي

الكتابوهذا.وثباتاأصالةأعمالهاهميعدومازال،واسعة

لفيلسوفمتخيلةشخصيةحولموسئيدورقصصيعمل

أش!طرهعنأصتمخصيةاهذهخلالمنكارلايلوعبر.ألماني

!ماحدةررصسارتوسسارتورصتجعلمما،الذاتيةوتجاربه

تاريخفيعموضاالسيرأكثرومن،الذاتيةأ!سيراأشمهر

بالكارلايلية،يعرفماالقراءإلىالعملهذاوقدم.الأدب

ذاتوجملاغنيةمفرداتيستخدمللكتابةأسلوبوهو

.معقدةبنيات

كتابةفيوبدأأم834عامفيلندنإلىكارلايلانتقل

لأولالكاملةالخطوطةلإعارةوقام،أغرنسيةاالثورةتاريخ

خادمتهولكنميل،مشيوارتجونالفيلسوفإلىمجلد

مؤلفهكتابةباعادةعندئذكارلايلوقام.مصادفةأحرقتها

ذاكرته،علىكبيرحدإلىذلكفيمعتمدا،الفرنسيةالثورة

الثورةكتابهفيكارلايلناقش.أم837عامفيونشره

محاضراتعدةألقىكما،الثورةووعودمخاطرالفرنسية

الأبطال!كنعنوانتحتنشرهاسلسلةبينهامنعامة

ذدكوفيأم(.184)التاريخعبروالبطولةالبطلوتقديس

الاجتماعيللتقدمالرئيسيالسببإن:كارلايلقالال!صاب

الرسولعنفصلاوخصص،قويبطوليزعيماوحودهو

قادةأفضلمنواعتبرهصفاتهفيهعددكل!م!محمدالكريم

ال!م.

التامئكلشرالقرنأربعيخياتفي.اللاحقةسيرف

الفقرقضيةأيإنجلتراقضيةبماسماهإلىكارلايلالتفت

الوسطى.الطبقةلأبناءالمتزايداكثراءبجان!القائمالجماعي

كارلايلهاجمأم(،)843والحاضرالماضيكتابهوفي

ألحماليبإحياءأإدعار،والاجتماعيةالسيا!ميةالظروف

.الالاتاختراعقبلالوسطىالقرونإلىتعودمعينةحياة

أغكتوريةاإنجلترافيالناسمنأصلعديدالكتابوأوحى

الاجتماعية.الشرورإصلاحبمحاوأسة

حاكمكرومويلأوأجفرحولدراسةكارلايلأعدثما

السابعالقرنفيظهرالذيالكومنولثاتحادخلالإنجلترا

وخطبالرسائلعنوانالدراسةوحملت.الميلاديعشر

كارلايلوناققأم(.48)5شرحهامعكرومويلأوليفر

الاجتماعيالتغييريتزعمبطلإلىالحاجةحولأف!طره

الحلوليوفربطلإلىحاجةهناكأنإلىوأشار،يقوده

بريطانيا.طش!صلات

ثورةشفاعلىبريطانياوقفتأم،848عام:في

التصويت.حقالعمالبمنحنادتالتىالميثاقيةثةحربسبب

عنفأعمالاندلاعاحتماللاتوحولت.الميثاقيةانظر:

منرسمياوآخرينكارلايل،الانتخابيالإصلاحبسبب

بالمسائليتعلقفيمامحافظينإلىتقدمي!تمفكرين

الانتخابيال!صلاخمعارضاكارل!يلوكف.الاجتماعية

مؤلفيهفيالعاملةالطبقةعليهتهيمنمجتيمظهوروإم!صانية

الذيالكبيرفريدريكوسيرةأم(085)اليومآخركراسة

منالعديداتفق.أم865حتىرأم858عامصتلشر

لماخرينأنغير.المحافظةكارلايلنظرجهاترمعاغراءا

أسه!تالتيالأخيرةكتاباتهفىالتطرشيةاننزعةعلىيوأفقوا

حياتهسنيأواخرفيكارلايلوحظي.سمعتهتدهورفي

بشأنقلقاظلفقدذلك،ومع،مراتعدةالعامبالتكريم

بريطانيا.فيللديمقراطيةالمطردالنمو

كانام(.808-721)4جايالسير،كارلتون

تأييدكمسبحاولكندا،فيبريطانياوحاكماجنرالآ

مستعمرةفىالبريطانيللحكمالفرنسيينالكنديين

أيديمنكويبكانتزعتبريطانياوكانت.كويبك

صياغةفيكارلتونوأسهم.أم763عامفيأغرنسيينا

الحريةمنالمزيدكفلوالذيأم774لعامحويبكقانون

القانونفيالشروطبعضأنبيد.الفرنسيينللكنديين

الفرنسيين.الكنديينغضبأثارت

بأيرلنداالانيعرففيماسترابينفيكارأضونولد

حاكماوينبريطانيا،فيالعسكريةحياتهوبدأالشمالية

المنصبهذايشغلوظلأم،768عامفيكويبكعلى

الفرنسية،الثورةإبانأم،775عاموفي.سنواتعشرلمدة

وأهله،الأمريكيالغزوضدكويبكعنكارلتوندافع

عاموفي.جنراللمرتبةوبترقية،فارسبلقبللفوزنجاحه

فيالبريطانيةللقواتأعلىقائداكارلتونأصبح،أم782

سلطاتمئثارلتون،أم786عاموفي.أجةأحشمااأمريكا

سكوتياونوفاكويبكلمستعمراتحصحا!صمامستقلة

بارونلقبعلىأيضاكارلتونحصلكما.ونيوبرونسك

الدستوريالقانونقسم،حكمهفترةوخلالدورتشستر.

والسفلى،العلياكندامستعمرتيإلىكوليكأم197أحام
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فيإنجلتراإلىكارلتونعاد.نيابيةح!!ومةالكندينومنح

.أم697عام

أيردندأ.جمهوريةفىدنسترمنطقةفىمقاطعةعارلو

المرتبةفىتأتي،الشرقيالجنوبفىدا%طيةمقاطعةوهي

حجمها.صغرحيثمنالايرلنديةالمقاطعا(تبينالثانية

مكرسةخصبةمنخفضةأراضمنرئبسيةبصورةوتتاكف

والمركزإليها.الناظرتسرريفيةمناظروفيها،الختلطةللزراعة

كارلو.مدينةهوفيهاوالخدماتللصناعةالرئيسي

زيادةكارلوسكانعددازداد.الحكمونظامالسكان

حدثخاوقد.العشرينالقرنمنالثمافيجاتفيكبيرة

المعدلاتأعلىمنيعتبرللهجرةمعدلوجودرغمالزيادة

نسبةلارتفاعنتيجةكبيرحدإلىطوكانتأيرلندا،فى

فيالسكانعددفيالزيادةبدأتوقد،.المنطقةفيالمواليد

لكن.السبعينياتفيلهامعدلأكبرووصلست.الستينيات

المقاطعة.منالنائيالجنوبيالجزءفيانخصضالسكانعدد

النصف.حواليالسكانمنالريفييننسبةوتبلغ

.%39كارلوسكانمنالكاثوليكالروساننسبةتبلغ

وبالنسبةأيرلندا.كنيسةإلىالىجاقينمعظموينتمي

تتبعهاالتيالأبرشيةفهناككارلوفيالموجودتينللكنيستين

الكاتدرائيةوتوجدليجلن.أبرشيةوهيكارلومقاطعة

كارلو.مدينةفىالكاثوليكيةالرومانية

التمثيلفىكلكنىمعرئيسيةبصورةكارلوتشترك

إيريانديلفيأعضاءخمسةمعاويمثلهما،البرلماني

مجلصالذاتيالحكمويتولى(.الأدنىالبرلماني)المجلس

مجلسأيضافيهايوجدالتيكارلو،مدينةومقره،المقاطعة

الحضرية.بالمقاطعة

فيتستخدمخصبةبتربةكارلوتتمتعالاقتصاد.

هذهفيأهميةذاتالمحاصيلوزراعة.الختلطةالزراعة

تمثلوهي،الأيرلنديةالمناطقمعظمفيمنهاأكبرالمنطقة

الحبوبهيالرئيسيةوالمحاصيل.المزارعإنتاجثلث

وتسمينهاالأبقارمعظمتربيةوتجري.السكريوالشمندر

ومزارع،الألبانمزارعبعضهناكولكنلحومها،أجلمن

)مناطقالتليةالمناطقفيوخاصةالأهميةذاتالخراف

المزارعحجممتوسطويبلغ.المقاطعةشرقفي(التلال

الأخرىالمزارعمعظممنأكبريجعلهاوهذاهكتاراثلاثين

والبطاطعه!الحبوبالمنخفضاتمزارعوويزرعأيرلندا.في

المحاصيل.منوغيرهاالسكريوالشمندر

ليلينبردج.!يال!هرفوقحسرويمتدبرو.نهرفىكارلومياهمز!يتحمحزءكارلو.
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موجزةئهطحقا

سحمة.61404:نلسكاادعد

،2كم698:حةالمسا

تلو.،(يتىمو)دوحطكأتالارلو،!ا:ناللدأكبر

احتصدرا،الأعاماا!لأصضا!،الشعبر،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

ا!الأعماااصاء،اادمو:الماعة.اتحقا،الأحمتحا!ا،الس!-ري

امشحات،اصس!ا،اصاعةا،أطحوءا،الآ!،تا،الحنيفةالهمد!ية

لحثمى.ا،شط1،ا!طمم!1،ءاصاا3رححا:جملمناا.لحمتحبيةا

الأرلع(.اأسحىهـاتا)!يرا،حالأيرا!دحةاالكلمةمن:الاسمأصل

الصناعية.أخشاطاتافيحصارلو!عكانربعيعمل

عددهاالبالغالصناعاتنصفمنكثرلأمقركارلوومدينة

الشمندرلتكريرأيرلسدافيمصنعأولأعطىوقد.مائة

أطتطور!بيرةدفعة،أم269عامبنيأسذيواالسكري

منعددثبرأاشرويتوحديثةالمصافيومعظما.الصناعي

أح!!هـبائية.اأطبضائعمعم!!فيكارلومدينةفيالوظائف

ا!دشيثمة.اا!لأ-هـدرالاأ،تواتالأدراالأخرىاالمصانعوتنت!ت

صتستاونهايأطحومامعالجةالصساعاتتشملكما

ومناشربوريسرتاونباجسلزسىوالالاتوباجنلزتاون

الزراعيةالمنتجاتمعالجةوتشكلتلو.قربالخشب

منمهماجزءاباحتياجاتهماالمزارينوتزويدوالأخشاب

العاملةأعوةانصم!ويعملكارأص.ضالصناعيالنشاط

ربعيعم!!كما،والهندسيةالمعدنيةالصناعاتفيالصناعية

الغذائية.الموادمعالجةشيالقوةهذه

أضجزئةاتجارةفيهابما،الختلفةالخدماتتستحوذ

العامل!تنصفمنأكترع!،الصحيةوالخدماتوالتعليم

إقليمية.فنيةكليةكارأ!مدينةوفيكارأ!.سكانمن

يعم!!كما،المقاطعةعربيفيالكلصمقالبجروتوجد

الحراجةفيوالغربالشرقفيالمرتفعاتأهاليبعض

(.)الغالات

بينيصلالذي9()نل!9طريقالمواصلاتطرقأهم

للا08طريقويقيم.المقاطعةغرليفيويمرووترفورد،دبلن

الشمالفيدللنوب!تبينهويصلعرضا،المقاطعة8(.)ن

دبلنبينالواص!!الحديديالخطويتخذ8(.أ)نلاأ81طريق

نهروادييتبعفهو!()نل!9لطريقموازيامساراووترفورد

ووترفوردميناءبرونهرويربط.الجنوبإلىالشمالمنبرو

،أصشمالاأح-هـشاأ!أغناامعالجنوبيالساحلعلىالواقع

اغ!واهـت.بااسلتنزهسوىالآنيستحدما،لكنه

وتقع،المثلثش!صا!شكلهافيكارلوتشبه.السطح

وكلديرووكلوالشرقفيووكسفوردأخربافيكلكني

إلىالشمالمنمسافةوتببأكبر.الشمالفيولاوس

ك!ا.65أخرباإلىالشرقومن.كم501الجنوب

نهروهو،برونهرواديكارلومقاطعةتضاريسوأ

منجزءفيمشكلا،الجنوبباتجاهالمقاطعةعبريجري

الكلس.حجرمنالواديقاعو.الغربيةحدودهامجراه

الشمالفيمنخفضةمنطقةأرصتالجرانيتيغطيبينما

الجنوبإلىمتجهاالمياهسليخيدهريحم!!و.افىهـش

مساحةمعظمأنومعممسافورد.وميماءباتجاهانشرفي

الأرضفإن،متموجةومنبسصةأ،منخفضةارض!كارأ!

بلاكستيرزجبالوتمتد.أكر!وااخشرثشيلا!لارتفاعتأخذ

وارتفاعهالينسترقمةفيهاقمةوأعلى،اخشرقيالطرفع!ى

حواليترتعإلأرضبرو،نهرمنأنحرباوإلى.م597

الطينمنتتكونالتيكاسلكرهضبةفيمتر003

اشملية.الأحجارواالصفحي

فوقملمأ،000بينالسنويةالأمطارتتراوح

جبالفوقملم025/1منوأكثرالمنخفضات

نحوينايرفيالحرارةدرجةمتوسصأيبلغرصستيرز.بلا

درجة.61يوأجووفيمئويةدرجاتحمصر

عصورمنكثيرةآثاركارأ!فيقيجد.تاريخيةنبذة

موقعتشملالسلتيةالأديرةالمواقعوآثار،تمأخارامطقم!

فيهانورمنديونالأنجلواأقاموقد.الجنوبفيمو!سانت

منيعا.معقلاكارلومدينةمنوجعلواومدنا.وأديرةقلاعا

المقاطعة.علىكافاناغمكموروألممرةسيطرتلعد،وفيما

،أم897عامتمردأثناءأطل!قتامسرحاالمقاطعةوكانت

تلو.مدينةفىمرفيجونالأباالتمردزعيمأعدمكما

أيرلندا.:أيضاانظر

.الأولكارلوسخوانان!:.حوان،كارلوس

صحيمنتجعكارلسباد،أيضاتسمىريطرلولمحيول

غربيأكم15بعدعلىالأورنهريعكللىتحتمي!جافي

المياهينابيعتحتوي.نسمة.54158سكانهاوعدد.لراع

الصوداوسلفاتالصودا،بي!صبوناتعربالمنتجعالمعدنية

ينتجوهو،م574سبرودلينبوعحرارةدرجةتب!.والملح

هي:الرئيسيةالمنتجات.الدقيقةفيماءأضرألأ006نحو

،الحجريوالفحموالصينيوالخزف،انزجاجيةالأواني

القريبة.الجبالفي(الصيني)الخزثولينوال!ط

يصفيحوينتمنطقةفيصغيرةمدينةرلدونول

نيومنأسقربباأو!كنهروتمكللىبإنجلترا.ويلز

العهودفىمه!اطريقاأوسكواديكانوقد.بورت

الرومانبنى،.مق75عامحواليوشي.القديمةاشومانية

وكانت.آنذاكإسكاتدعىكانتالتيكارليونفيقلعة

الثاني،الأوجستىللفيلقالرئيسيةالحاميةأ!لعةاهذه



34كاتاناركا

منالشكلمنحرفةوأكواممستطيلصائطبالقلعةوأحاط

،م04.نحووعرضهام005نحوطولهايباالأتربة

المبانيأماالأصعوار.داخلمبنى001نحوهناكوكان

.ومسرححماماتعلىاشتملتزغدالأسوار،خارج

الرابعالقرنأوالحمطفيالقلعةعنالروءطنتخلىوقد

.الميلادي

دايفد،فيمحليبحكمتتمتعهـقاطعةولرطرث!

هذهومعظمبإنجلترا.ويلزفىءطرمارثنبلدةومركزها

.00653سكانهاعدد.مزدهرةزراعيةمنطقةالمقاطعة

بينما،المنخفضةالمراعيفىالحلوبالأبقاروترعى.نسمة

لإنتاجللألبانمصنعويقوح!.ا.برتفعاتفيالأغنامترعى

وتضم.الأخرىالالبانومنتجاتالم!صبوالحليبالج!ت

تنتجومحاجرللصوفومصانعسية!لىورشعاالمقاطعة

.الطرقرصففىتسفنجدمالتيالأحجار

سياسى.م(-091)7قسطنطينكارمانلس!،

إلىأم559منالفترةفياليونانلوزراءرئيساكانيوناني

عاميبينوالفترةأم639

ثمم.08911وأم749

للدولةرئيمم!طأصبح

(أم859إلىأ-)089

عامأخر؟عومرة

رئيسويرأءلىأم(.099)

رئيسأما،الحكومةالوزرأء

شؤونفيفيتصرفالدولة

كارمانليسقسططينمنأقلبدر!4الحكومة

فترةكانتالوزراء.رئيس

أدىمماالسياسيبالامشقرارمتسمةللوزراءالأولىرئاسته

.اليونانفيهائلاقتصاديتطورإلى

شماليسرايمنبالقرب،بروثفيكارمانليسولد

عامأثيناجامعةمنالقانونفيشهادةزالقدوكان،اليونان

البرلمانيةالانتخاباتجميعفيكارمانليسفاز.أم329

.6391إلىأم359عاممناليونانفي

إثر،م3691عامالوزراءرئاسةمنكارمافيليساستقال

ثم.اليونانملكبولسالملكوبينبينهنشىببسيطخلاف

فيالسياسيحزبهانهزمعندما،العم!عنانعزل

رئيساوأصبحمنفاهمنعادلم.السنةتلكطفىالانتخابات

يةالعس!السلطاتدعتهحين،أم674عامللوزراء

الحكومةوكانت.مدنيةحكومةلتشكيلاليونانية

وفي.قبرصلجزيرةالتركىالغزوإثراستقالتقدالعسكرية

رئيساوانتخبالوزراءرئاسةمناور!ال،أم089عام

عادثمام،859عامالدولةرئاسةمناستقالثم.للدولة

.أم099عامأخرىمرةللدولةرئيسا

السبعة.مجموعةان!:.!رائكلين،كارمايكل

أغانملحنأم(.819-981)9هوجي،كارمايكل

النجومغبارالشعبيباللحنشهرةاكتسب.أمريكيشعبية

الشعبيةالكلاسيكيةالأغانيمنأصبحالذيأم(29)9

.موسيقاهإلىشعبيةألحاناباريشميتشلأضافأنبعد

كأغنيةأم()039ذاكرتيفىجورجياأغنيتهوأجيزت

أغانيبينومن.الأمريكيةجورجيالولايةرسمية

أم(بم039)الهزازالكرسيالأخرىالشهيرةكارمايكل

ام(.)049ناعسانشخصانأم(،)339الكسول

فيأم9هوه4491عامىبينالفترةفيكارمايكلوظهر

وأدىشعبىبيانوعازفبدورخلالهاقامأفلام01حوالى

فيالفنونمجمعبجائزةكارمايكلفاز.الخاصةأغانيهفيها

المساء.برودةفيلأغنيتهأم519عام

بالولاياتإنديانافيبلومنجتونفيكارمايكلولد

حصل.كارمايكلهواردهوجلاندالكاملواسمهالمتحدة

نأقررولكنهإندياناجامعةمنالقانونفيإجازةعلى

.محاممنبدلآيصئملحنا

الجزءفيالغربيالساحلعلىتقعولايةىرظظى

وسكانها2اكم19719/مساحتهاوتبلغللهندالجنوبي

ويمثلبانغالور،وعاصمتهانسمة44لأ817و893

%ا.والمسلمونالولايةسكانمن8%0الهندوس

ويعتمد.%06نحوفيهاالأميةوتبلغ%3والنصارى

وصناعة،والأخشابالبنزراعةعلىالولايةاقتصاد

وتعدين،النسيجوصناعةالكهربائيةوالأجهزةالطائرات

والميكا.والمنجنيزوالذهبوالنحاسالحديد

الىارعوندرحكارناتاكا.فيالسكانمنكثيربهيقومعملالزراعة

ودوابهم.لمواشيهمومميقانهاالمجمفةالدخنشجيراتأوراقتقديمعلى



يرنشافوررناكا44

ويلز،غرجمماشمالفيمقاطعةكاشطعارئار!وشاير

جبلبينهاومنالخلابةالجبليةبمناظرهاالمنطقةوتششهر

ثلثيلنحوويمكنوويلز.إنجلترافيجبلأعلى،لمشودون

وقدويلز،أهلبلغةالتحدثكارنارفونشايرمنطقةأهل

عاممقاطعةبوصفهاالإداريكارنارفونعتمايروضعألغي

.الجديدةجوينيدمقاطعةمنجزءأغدتعندماأم!47

إغريقينيلسوف.م؟(.ق21!-2؟1)3كارئيادلش

المبدأوتقبل.للحقيقةمطلقمعياروجودبعدميعتقدكان

عنهالدفاعبالإمكانكانإذاصحيحهوعملأيبأنالقائل

لدوافعترتكبالتيالبشعةللجرائموبوصفه.بالمنطق

)الرواقيين(الأسطوانيينمبدأكارنياديسقوض،منطقية

.البشريللجنساللهمنحهاهبةأكبرهوالعقلبأنالقائل

الحسيةالانطباعاتاختبارحولكارنياديسأراءوتشبه

للعملكموجهاتومصداقيتهاصحتهامنللتحقق

الذرائعية.انظر:.الحديثةالبراجماتيةمعتقدات

تسمىمدرسةوتزعموأسسأثينا،فيكارنياديسولد

وحتى.متا5ءعاممنالثالثةأوالجديدةالأكاديمية

وفاته.

رجل.(م9191-5381)رونلىأ،رليجيكا

منتجيأكبرمنكانالمولد.أسكتلنديأمريكيصناعة

ثروتهوامشخدم،عصرهفيالناسأغنىمنوواحداالفولاذ

الثقافيةالمؤسساتمنالعديدإنشاءفيالطائلة

والعلمية.والتعليمية

بألمسكتلندا،دنفرملينفيكارنيجيولد.الباكرةحياته

محلتحلالاليةالمغازلبدأتوعندمانساجا.والدهوكان

الولاياتإلىكارنيجيعائلةهاجرت،اليدويةالأنوال

آنذاكأندروعمروكان،جديدةفرصعنبحثاالمتحدة

عاما.12

بنسلفانيافيأليجيمدينةفيكارنيجيآلا!متقر

مصئفيأندرووعمل.بتسبيرجمنجزءالانوهي

بعدفيماوأصبح،للقطن

تعلمثم.برقياتموزع

الرسائلواستقبالإرلممال

مبرقةمشغلوأصبح،البرقية

عاما.17سنفي

ام853عاموفي

علىكارنيجيحصل

برتيتوعاملكاتبوظيفة

فيالحديديةالسككفي

كارنيجىأندروأصئفيثمبنسلفانيا،

توماسيدعىالأقسامنظارلأحدسكرتيرالاحقوقت

الشركة.فيكارنيجيارتقى،سكوتوبمساعدة.سكوت

كارنيجيوأسهم.قسمكناظرسكوتخلف،النهايةوفي

فيام(-865ا861)الأمريكيةالأهليةالحربخلال

.الاتحاديللجيمقالبرقيةالحدماتتنطم

لصالحيعملكارنيجيكانبينما.الثروةتحقيق

شركاتمنالعديدفيمالهاستثمربنسلفانياحديدسكك

عامفيبنسلفانياحديدسككفىالعملتركتمالفولاذ،

الخاصة.أعمالهدلإدارةام865

ما298عامعملمهمةفيأوروباإلماكارنيجيسافر

خلالتزدادسوفالفولاذالحديدإلىالحاجةأنوأدرك

منوعددهوأنشأأم،873عاموفيأصالية،االسنوات

مجالفيأعمالهووسئثارنيجيللفولاذ.مصنعاشركائه

الولاياتفيالاقتصاديالتدهورخلالحتىالصل!

خلالالفولاذإلىالحاجةمقابلةاستطاعوبذلك،المتحدة

منثلاثادمج،ام872عاموفي.الاقتصادياضمواسنوات

مأ109عاموفيللفولاذ.كارنيجيشرح!ةوكونشركاته

.ب!.الأمريكيللمصرفيدولارمليون048بمبلغباعها

كارنيجي:"لمسيد:مورجانلهقالوعسدئدوتقاعد،مورجان

ثروةوقدرتلم".العالمفيرحلأغنىلكونكأهمئكأنأود

دولار.مليون005بحواليكارنيجي

كبيرحدإلىوقتهكارنيجيكرس،تقاعدهوعقب

بعنوالأمقالةوفي.النبيلةالقضاياإلىوالدعوةللكتابة

أفكارهكارنيجيصاغأم988عامفينشرت?،ء!الثروة

المجتمع.تطويرأجلمنطائلةثرواتأستخدامحول

الديمقراطيةبعناوينكتباكارنيجيأفأ،ذدكبجانب

أم(بم09)2الأعمالإمبراطوريةام(بم)886المنتصرة

كارنيجيأندروسيرةام(؟9)80اليوممشكلات

م(.0291)الذاتية

كارنيجيكان.المجتمعلمالحكارنيجىإسهامات

العملخلالمنأنفسهمتطويريستطعونالناسبأنيؤمن

نأالأثرياءالأشمخاصعلىأنيرىوكان.الشاق

وعارض،المجتمعمساعدةفيثرواتهميستخدموا

لكيالاخرينمساعدةيؤيدكانولكنه،الصدقات

التعليمية.الفرصتوفيرخلالمنأساساأنفسهميساعدوا

مختلفلدعمثروتهنصفمنبأكثركارنيجيتبرع

مختلففيعامةمكتبة0025م!أكثروأنشأالقضايا.

الشهيرةالموسيقيةكارنيجيقاعةإنشاءومولأ3،العاأنحاء

مؤسممةإنشاءوتم.المتحدةلالولاياتنيويوركمدينةفي

الأحيائيةالعلومفيالأبحاثلتشجيعبواشنطهنكارنيجي

تعنىكارنيجيباسمأخرىمؤسساتوهناك.والفيزيائية

العالمي.والسلامبالتعليم



54يسلو،رولكا

فيأمريكيرائدأم(.559-1)888ديلكارليجي،

إرلثمادخلالمنواشتهر،الشخصيةوتطويرالخطابةمجال

تكسبكيفكتابهمنبيعوقد.النبحإلىالاضين

01منأكثرام(،)369الناسفىوتؤثرعدقاءالأ

كتبدواكتسبت.لغاتعدةإلىوتم.جم،نسخةملايين

التىالبسيطةوقواعدهالتوضيحيةقيصهبسببشعبية

تؤمنأن"عليكهما:لهحكمتينوأشحهر.بعنايةصيغت

وتحترمتحبأنو"تعلم"،تنجحوسوفتنجحسوفبأنك

القلقتدعكيفالأخرىكتبهبينومن"الاخرينوتسعد

وضع،العمليةحياتهبدايةوفيام(.ألح)48الحياةوتبدأ

الأعمالفيالمؤثرونوالناسالخطابةفز،كتابهكارنيجي

المدرسية.الكتبحئمن2أالذيأم(319)

أمريكا،فيللمعلمينوارنسبرجبكليةكارنيجمبالتحق

وقتوفي،وضركائهآرمولشركةمببكاتمندوبوعمل

منوهو،الخطابةفنالأعمالرجالتلقير،فيبدأ،لاحق

الأمريكية.ميسوريبولاجمةماريفيلمواليد

الهندجزرمنكاتب(.أم-29)دالىبكارو،

الأفراد،وحقوقالكاريبيةالهويةحولأعمالهتتركزالغربية

الأسودميداسرواياتهومن.اإستعمرةالشعوبوخاصة

الجوعجامعةأم(،)659الأخضرالشتا!أم(بم)589

التغييرأساسياتأم(بم)089الشمسأطفالأم(،)669

،المسرحياتويكتبأيضا،الشعر!"ضبوهوأم(.)879

للتلفاز.مسرحباتيكتبكما

فيوعملبغايانا،أجريكولافيكارورينفيادجانولد

الإفريقيةللدرالمساتمحاضراالأمريكيةالجامعاتمنعدد

الأمريكية.

الورقة(؟الفيتامينات)ألواعالفيتامين:انظ.الكاروتين

(.الورقةلون)تغير

أ!تراليأولأم(.099-291)9جيميكاروثرر،

فيكاروثرزفازفقد،الملاكمةفيءعالميبطلبلقبيحظى

عندماالديكوزنفيالعالمبطلطبلقىأم529عام

فيتاويلفيكيدعىالذيإفريقيالجنوربمنانتزعه

714سددكاروثرزأنللمباراةفيلمويوصح.جوهانسبرج

عمركلهيثانية91ودقيقتينكألإللخصمهلكمة

تصبلمواحدةلكمةسوىتاويليسددولم.المباراة

قطيهزملمعالمحطكبطلالملاكمةأصوثرز!ااعتزل.خصمه

وعاد.كمحترفمباراة91لعبأنبعد،أم459عام

أربعاخسرولكنهام619عامفيالحلبارتإلىكاروثرز

سيدني.مواليدمنوهو.الستالعودةمبارياتمن

إيطالى.مغنم(.1291-1)873إلريكوكاروسو،

اشتهر.العشرينالقرنفىالأوبرانجومأبرزمنواحداكان

غيروقدرتهالرنانةالعاليةوأنغامهالقويبصوتهكارولممو

عروضهكاروسووأدى.أنفاسهفيالتحكمعلىالعادية

أدوارهأشهربنومن،والإيطاليةالفرنسيةالأوبرافىأساسا

أوبرافيوراداميزباغلياشىآيأوبرافيكانيودور

الأوبرا&نالمغنينروادمنواحداكارسووكان.عايدة

أعمالهم.تسجيلمنأكثرواالذين

المستعارالاسمأم(.-898أ)832لويسعارول،

ألف.دودغسونلوتويدغتشارلزالإنجليزيللكاتب

وهماالإنجليزيالادبفيالكتبأشهرمناثنينكارول

عبروتتمتهام()865العجائببلادفيألشىمغامرات

أرجاءمختلففيالكثيرونويقرأام(.871).المرآة

الذيالأولالكتابوترجم.الكتابينهذينالمعمورة

لغة،03منأكثرإلىالعجائببلادفىأليسعادةيسمى

علىالكتابهذاأعدكما.والصينيةالعربيةبينهامن

به.والاستمتاعقراءتهالمكفوفونيستطعحتىبريلطريقة

البالغينأنغير،الأطفاللإمتاعالكتابينكارولألف

والمغامراتالخياليةوالشخصياتبالدعابةيتمتعونأيضا

الكتابينبدراسةالعلماءوعني.القصصفيالواردة

.معانبلاوكأنهابدتأشياءلمعانيللتوصل

بإنجلتراشيشايرفيديرسبيريفيكارولولد.حياته

تشيرشكريعستكليةفيوتخرجأم،832يناير27في

تدريسفيوبدأ،أم485عامفيأكسفوردبجامعة

وقضىام،855عامفينفسهاأممليةافيالرياضيات

ألقاب)منفمماساترمميمهوتم.المهنةهذهفيحياتهمعظم

41فىوتوفيأم861عامفيإنجلتراكنيسةفي(الكنيسة

.ام898يناير

.الأطفالبصحبةيستمتعكارولكان.أليسكتابا

أليستدعىصغيرةفتاةعنليسريأليسشخصيةوأبتدع

يوليو4ففي.تشيرشكريستكليةعميدابنةليديل

معإيزيزنوعلىتجديفرحلةفيكارولذهب،ام862

منواثنتينليديلأليس

حكايةفىوبدأشقيقاتها،

.اليومذلكفيأليسقصة

كتب،لاحقوقتوفى

المممعليهاوأطلقالقصة

تحتأليسمغامرات

القصةوسعثم،الأرض

الذيحجمهافيفظهرت

كاروللويس.أم865عامفينشر



لفنا،لنجيرولكاا46

فتاةمغامراتالعجائببلادفيأليسقصةتححي

بلادفيأليسوتهبط.ال!رضتحتخياليا3اعاجمماصغيرة

ا،ركب،تعقبهاأتناء،حفرةعبرسقوطهابعدالعجائب

شحيشايرقطةنجينهامرالغريبةالشخصياتمنبالعديدوتلتقي

اشزائفة.أحسلحفاةاوالقلوبملكةوالمجنونالقبعاتوصانع

شسحصياتأء(،871)اللرآةعبرقصةوأضاشت

اصمعخيفاناأضوأمانواالمرعبالتمتامالتنينبينهامنجديدة

جونأحسيراورسموالنجار.أغصأوا،ديوتويدلدمتويدل

رسوماتهوأصبحت،ال!صابينل!!توضيحيةرسوماتتنيل

.جونالسيرتنيل،انظر:نفسها.أغصةاشهرةشهيرة

بعنوانحياليةقصةأيضاكاروأ!كتب.أخرىأعمال

عامجزءينشيولثريشعريأبقافيوبرونوسيلفى

اصطيادبعنوانأصهقصيددوتح!ص.أم398وأم988

قارعوقندسووحمازمصرفيشصةأم()876سنارك

سناركصأححثاحا،لاصريفةأخرىوشخصياتناق!رس

شيثتبعدةشا!و!!تله.وحودلاحيوانوهو

أولحولمذكراتمنهاالحقيقياسمهتحتالرياضيات

شيماثيماتيكاكوريوساأم(بم86)0لأوكليدكتابين

ح!نهذا،وبجانبأم(.)498وأم()888جزءين

بارعا.مصوراكارول

ضبيأسلوبأمماروأضجياالفن.ا!ن،الطارو!ي

فيالميلادل!توالتالميعالثامنالقرن!تأواخرفيظهرفني

شارلمانباسمااخجيال!طررأغناوسمى.ألمانياوغربيفرنسا

رأسهم.م481و768عاميد!تالفرنجةح!-االذي

تصميمايصبيردإسهاماتالكارولنحيونالمعماريون

نوعاأعاروأصجيوناالخطاطونوابتدع.والأديرةالكنائس

!ان،أصممابقةاأصقروناوفي.اليدويالخطمنجديدا

والحيواناتالمجردةالهندسيةالأنماطاعلىيركزونالفحانون

والحرفيونوالنحاتوناشلممامونوأعاد.الخيالية

الفنونمنطبيعيإطارفيأجشرياالعنصرالكارولنجيون

بالحيوية.المفعمةأجصريةا

يسحخونكانواأنهماالكارولنجيونالمعماريونوادعى

لتنا!مبنماذجهمافيعدلواولكنهمالنصسرانية،المباني

اس!صيسةاخريطةالمعماريودهؤلاءوتتبعاحتياجاتهما.

أضافواواص!صخماالبازيليقا،تسمىالتيبدايتهافيالمسيحية

كما.أجةأعااالأبراحواالمعتمدةوالسراديبالمصلياتإليها

ومصلياترواقايتضمنمدحلوهوالوستويركابتكروا

فيالعرلققاعةإلىبالإضافة،سلالمعلىيحتويانوبرجين

للأديرةحريطةالأديرةارؤساءوطور.الإمبراطوريةالكنيسة

والأقسامالم!ضبةوالكنيسةبينمسقوفةممراتفيهاتربط

السكنية.

جميلايدوياحطهاال!صاروأخجيودالخطاطونطور

والجديد،القديمالعهديننسخشياستخدموهمقروءا

مثلتوضيحيةرسوماتاشسامونوأضاف.أضهـىوحضب

الحاكما.ردصورأغ!صصيةاأطشاححدا

.العمارة:أيضاانف!!

منأكثريضمأرخبيلشاروأص!تجزر.صر،عارولين

خطشماليتممباشرةأعادئاالمحيصأفيجزدهـة039

الس!صانعدد.والفل!تمارشالجزرب!تالا!حتواء

منلأكثركارول!تجزرمجموعةوتمتد.نسمة006216

لأراضيهاالإجماليةالمساحةفإن،ذلكومع.صم0023

خمسكارولينجزروتضم2.أك!ا،991علىتز!دلا

وصروبويصسرايهي،صىجضرمجموعةأوجزر

مرجانيةجزيرة32أيضااصما،سالاوويابوذهـك

منحزءحارول!توجزر.الممعزأسةأصسعيرةااحزربعفمو

تعنيالتيممايكرونيزياتسمىحجماأحجرصهـرمجموعة

صادراتأهمالمجففأ!نداجوزوأصب.الصغيرةالجزر

الجزر.مذه

الجزرأوائ!!بينمنوبالاويابجزرمجموعتاح!انت

نأالاثارخبراح!ويعتقدماي!صونيزيا.فيامشيطالهاتمالتي

آلاهـالسنين.منذالجزرهذهإلىانتقلواآ!عيامنأناسا

وتركوبونبيكوسرايجزرفيالمميامنلثمعوباستقرت

لاح!!.وصتفي

عشرالسادسأغرنافيالأ!مباناالمست!سشفودأصب!!و

جزرإلىيصلونالذلرروبي!تالأواائا!أرمرا!يا،دي

مأ885عامرسمياالجزرهذهأسبانياحازترأح!!.صارو

جزرعلىاليالانيونوالعمتولى.أم998عامالألمانياوباعتها

الحربانتهاءوعقب.الأولىاأحالميةاالحربخلالحاروأس!ت

علىلليابانالجزرهذهالأمعصبةمنحت،أم!18عام

وخلالالجزر.هذهبعضاليابانوحصنت.الانتدابسبي!!

القواتاحتلتأم(،9-45أ)939الثانيةأحالميةاالحرب

عاموفيبيليليو.بينهاومنالجزر،هذهبعف!الأمريكية

الأمجعلت،الحربانتهاءمنعامينلعدأيأم479

كارولينجزرعلىوصيةالمتحدةالولاياتمنالمتحدة

.الهادئالمحيطجزرفيالوصايةأراضيمنكحزء

منحعلىالمتحدةالولاياترافقتام،089عامفي

الحر.الاتحماديسمىالذاتيالحكمامننوعاحصاروأ؟تحزر

همامجموعتينإلىالجزرالذاتيالحكمااتثماقيةوقسصت

تركجزرتضمالتيالمتحدةمايكرونيزياودولبالاوجزر

المتحدةالدولوحصلت.وبونبيثوسرايوجزيرتيبوب

الوضعهداظ!طوفيالحر.الاتحادوضععلىأم869عام

الداخليةشؤونهاإدارةالمتحدةولأولاأصثععوبيم!ش



74لشماليةاروليناكا

مسؤولةالأمريكيةالمقحدةالولاياتوتستمر.والخارجية

عاميوفي.الطوارئحالاتفيالجزرهذهعنالدفاععن

خاصةخططعلىبالاوشعبصوتأم،99و.ام879

علىالحصولفيمرتينفشلالمشروعولكنالحر،بالاتحاد

وعقب.عليهللموافقةاللازمةالأ،!حواتمن75%نسبة

يأبتأجيلقرارإصدارتم،أم099عامفىالتصويت

.سنواتثلاثلمدةأخر؟قتصويتعملية

.الهادئالمحيطجزر،بونبىجزر؟بالاو،:أيضاانظر

الولاياتجنوبيفيتقعولايةالجنوييةكارولدئا

3)505)707سكانهاعددكولومبيا،عاصمتها.المتحدة

ثم،تشارلستونمدينةتليها،الولايةمدنأكبروهي.نسمة

اسمالولايةهذهعلىأطلئ.الشماليةتشارلستونمدينة

.الأولتشارلزإنجلتراملكإلىنسبةأم962عامكارولينا

ولايةوتلقبلتشارلز.اللاتينيالاء"اهووكارولينا

فيها.بكثرةينموالبلميطنخيللأنالبلميط؟

قدرهامساحةالجنوبيةكاروليناتغطي.السطح

منخفضةأراضالولايةمنالشرقيوابشء2كم582/08

فيانخفاضاالأراضيوأكثر.الأطلسيالمحيطبمحاذاةتمتد

البحرسطحمستوىفىالتىهيبيةالجنوكاروليناولاية

غربااتحهناكلماالآراضيوترتفع.الشاطئوبمحاذاة

جبالوأعلاها.بلوردججبالوتليها،رمليآهضابالتشكل

شمالفىوهى،أم،850ارتفاعهايبلغإذلمماسافراس،

الول!ية.غربى

حرارتهدرجةتتراوحدافئبمناخالجنوبيةكاروليناتتمتع

يوليو.فيم27إأيناير،فيم57بين

صناعيةولايةالجنوبيةكارولينات!خبرالاقتصاد.

منومنوعةكبيرةكمياتتنتجفهي.مهمةوزراعية

ذلكيلي.الولايةمنتجاتأضخمامنتعتبرالتيالأقمشة

فيالمهمةالمناطهتمنوهي.الكيميائيةالمنتجاتأهمية

تربية،أهميةذلكتلي.الزراعيةمضجاتهاأهمالتئ!زراعة

.لأبقارا

!ارة:اول!يئفىالخدمماتصناعةنشاطاتأبرزمن

تستخدمإذ.الحكوميوالقطاع،افجزئةوتجارة،الجملة

الولاية.عمالثلت!النشاطاتتلك

ثلاثينمنأكثرالولايةتلكفيعاش.تاريخيةنبذة

فيالبيضالمستوطنينوصولقبلاهـصرالهنودمنقبيلة

الفرنسيونالمستعمرونفشل.الميلاديعشرالسادسالقرن

جاءثم.هناكالمستعمراتلإقامةمسعاهمفيوالأسبان

عامبهامستعمراتإقامةفيوبدأواالإنجليزالمستعمرون

أصبحت،أم788عاممنمايو23وفي.أم067

أمريكية.ولايةالجنوبيةكارولينا

كاروليناولايةكانت،ام086ديسمبر02في

وبدأتالاتحاد.منتنسحبأوتنفصلولايةأولالجنوبية

فورتسمترفيأم(-865ا186)الأمريكيةالأهليةالحرب

الجنوبيةكاروليناأعيدتثم.تشارلستونخليجعلىالواقعة

.أم868عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلى

نموالولايةفيحصل،العشرينالقرنمنتصفوفي

بدلأالصناعةنحوالاقتصادتوجهإثرعلىكبيراقتصادي

!مبتمبر21وفي.رئيسيبش!صلالزراعةعلىاعتمادهمن

تسببهوجوسميمدمرإعصارالولايةضرب،أم989

08لأ...حوالىوتحطيمشخصاعشرثمانيةلقتلفي

الولاياتجنوبيفيولايةالشماليةكاروليئا

المنطقةوتعد.نسمة6لأ76ء063سكانهاعدد.المتحدة

الشماليةوكارولينا.منتجاتهوصنعالتبغلزراعةالرئيسية

الخشبي.والأثاثالمنسوجاتإنتاجفيأيضامهمة

بشريطالشماليةكاروليناوتتميز.رالىهيالولايةوعاصمة

وقد.الأطلسيالمحيطعلىغادرةأمواجولهممتدساحلى

كيبفيالسفنمنالعديدتحطمإلىالهائجالبحرأدى

(.الاطلسي)مقبرةهاتراس

إلىالشماليةلكاروليناالأطلسىالساحلىالسهليمتد

التيالمسطحةالمنخفضةالمستنقعاتأرضعبرالداخل

فىجرداء()براريالساظناتوجد.والمياهالأشجارتغطيها

زراعيةأراضالغربيبالجزءتوجد.المنطقةمنالشرقيالجزء

.الجنوبفيالرمليةالتلالوترتفع.غنية

منالأوسطالجزءفيتقعتليةمنطقةبيدمونت

السهلإلىبيدمونتمنالأنهاروتندفع.الشماليةكارولينا

السه!!هذاويسمى،المنطقتينبينالحدودعبرالساحلي

اسمقوط.خط

الولاية.منالغربيالجزءفىالجبليةالمنطقةترتفع

الرئيسية.الشماليةكاروليناسلسلةهىردجبلووجبال

وتغطى.الأبلاشميةالجبالمنجزءاالسلسلةكلوتشكل

.الجبالمعظماالغابات

مجتمعة،تؤخذحين،الخدماتصناعاتتشكل

والتجزئةالجملةوتجارة.الشماليةكارولينادخلمعظم

فإنوكذلك.الولايةفيقيمةالخدماتصناعاتأعلى

البقالة،وموادالبناء،ومواد،السياراتفيالجملةتجارة

المتنوعةالمتاجرالتجزئةأعمالوتشملأيفعا.مهمةوالتبغ

الأطعمة.ومتاجر

بالولاياتالمهمةالمالمراكزأحدتشارلوتتعتبر

منالعديدالصحيةوالرعايةالتعليمويوظف.المتحدة

ورالي.هيلشابلفيالولايةجامعاتأكبروتوجد.الناس
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إهـئيىالمر!-هـاهى5.أجةالشماليا!ارو!يمديةأكبرتشارلوت

الحملة.وتحارة،والمقل،للمال

فيقيمةالمنفردةالصناعاتأكثرالمنتجاتتصنيعيعد

كارولينافيالرئيسيالزراعيالمنتجهووالتبغ.الولاية

وهي.الرئيسيةالمصكشعةالموادالتئبينومشجات.الشمالية

الكيميائيةالموادإنتاجفيالأمعامميةالولاياتإحدى

والمسموجات.واللأثاث

كارولينامنطقةفييعيشكان.تاريخيةنبذة

قبائلإلىينشمونهندي000.35حواليالشمالية

السادسالقرنفيالأوروبيينأوائلوصولعند،مختلفة

أنشأأم،587شأم585عاميوبين.الميلاديعشر

جزيرةفيلخمأمريكيةمستعمراتأولالبريطانيون

المستوطنةأما.عاممروربعدالمستوطنةإخلاءوتم.روانوك

تدعىوأصبحتمريبةبويقةاختفتفقدالثانية

.المفقودةالمستعمرة

الثامنالقرنوأوائلعشرالسالغالقرنأواخرخلال

المستوطنين.منالعديدالمنطقةاجتذبت،الميلاديينعشر

يبثونالقراصنةكانحيثالهنود،المستوطنونقاتاوقد

الشمالية.كارولينامعاحلخطعلىالرعب

مإلاتحادالشماليينرولينيينال!طمنالعديدتعاطف

علىأم(865أم)861الأمري!صةالأهليةاهـ!إباد

مايو02في)انسحبت(انفصلتالولايةأنصالرع!

فيللاتحادللانضمامالشماليةكاروأسناوعادت.أم861

.م8681عاميونيو52

أوائلخلالمذهلةبدرجةالولايةصناعاتتطهورت

لتكونإمكاناتهاجامعاتثلاثووحدت.العشرينالقرن

يخدمأبحاثمركزوهيكارولينا،أبحاثمثل!حديقة

الصناعة.

فيجالسينسودطلابأربعةظلأم،!06عامفى

القيامرفضبعدغرينسبورفيبمطعمامقاعدهم

فىالتظاهراتمنموجةفعلهمأشعلوقدبخدمتهما.

الجموب.

فيمهزوزامستقبلاأصشماليةاكاروليناصناعةاجهتر

الصحيالقلقبدأفقد.العشرينالقرنتسعينياتأوائل

منالعديدووجدت.التبغصناعةيهددالتدخينحول

الذينالأجانبالمنافسينمنافسةفيصعوبةمصابالنسيج

أرخص.أسعاراطرحوا

.المفقودةالمستعمرة:أيضاان!

يصنفروائيأم(.579)1888جويس،كاري

العشرين.القرنبدايةفيالبريطهانيينالروائيينأبرزبينمن

والواقعيةالدعابةوروحاللفظهيةالموححبةل!ت!ساريجصر!

الأحيانبعض!وفي.الحيويالتعبيريأسلوبه:ب!!المذهلة

نزعةتغلفهارواياتهفييبديهاكماللحياةنظرتهفإن

فإن،المثالسبيلوعلى.ضبابيبغلافالماضيإلىعاطفية

مماأسعدحقبةكانبأنهعشرالتاسعالقرنصوركاري

حقيقة.عليهكانت

منمجموعة)الثلاثيةثلاثيتانكاريأعمالوأهم

الثلاثيةوتتألف(.ببعضبعضهايرتبط،رواياتثلاث

نأام(،149)مندهشةنفسهاهىرواياتمنالأولى

أم(.)449الحصانفمأم(؟)429مهاجراتكون

أم(بم)2ء!النعمةسجينرواياتالثانيةالثلاثيةوتضم

الاحتراممنمزيدلاأم(؟)539اللوردماعدا

الأدبيةالموضوعاتالستالرواياترتتناولم(.1)559

الفردبينوالعلاقةالأجيالبينالصراعمثلالتقليدية

والسلطة.والحرية،الولممطىوالطبقةوالفنان،والمجتمع

ودرسأيرلندا،بشماليلندنديريفيكاريولد

نيجيريافىعمل.باريسوفي،أدنبرةبجامعةالآداب

مأ139عاممنالنيجيريةالسياسيةالإدارةفيعضوا
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حولالأولىكاريرواياتدارت.أم029عاموحتى

والأفارقة.إفريقيا

شجرمننوعالكاريشجرشجر.،الكاري

أشجاراطولوهو.الغربيةأستراليافيينمو،الأوكالبتوس

منأكثرارتفاعإلىوتنمو،العالمفيالقويةالأخشاب

،الرماديإلىالمائلالأزرقالأملسالكاريولحاء.م75

الأصفرباللونين)منقط(مرقشاالغالبفىيكون

.الأرضعنمرتفعةالمستقيمةالساقوفروع.والبرتقالى

فيالعميقةالرمليةالطنيةالتربةفىالكارءبأشجارتنمو

صغيرةأوراقها.أم!005إلى000،1منأمطارحزام

.الرأسمستدقةرفاقعأخضرولونها

صلبةأخشابها.المهمةالأخشابألشجارمنوالكاري

ملامسةتوضععندمامتوسطةتحملهادر%4ولكن.ومتينة

الأبيض.النمللهجومعرضةزركونحيث،للأرض

والأرضيات،المبانيتشييدفيالكاريأخشابتستخدم

أيضاتستخدمكماالبناء.فيالرقائقي،والخشب،الصناعية

الحديدية.الىمككلخطوطراقدأت

منضخمنوععدىيطدقكندينسيفماسمالكار!

الصلةوثيقةوهيالشماليةأمريكافيتعيشالتيالأيائل

المناطقفيحركتهتدعمعريضةحوافرللكاريبو.بالرنة

كما.والوحلالماءفيهايكثرالتيوالتندرأالكثيفةالجليدية

أكبربأنهاالكاريبوذكرقرونوتتميز،عريضةقرونالهأن

كأ.الأ!قرونمنبكثير

كجم032و131بينالكاريبوذ"كروزنيتراوح

أما.م.42و81.بينوطولهأم5،و21.بينوارتفاعه

أواخرفيواحدامولوداوتضعحجما،أصغرفإنهاالأنثى

كاريبوالكاريبو:حيواناتمننو!،نوهناك.الربيع

.الغاباتو!كاريبوالقاحلةالأراضي

مناطقفيالصيفالقاحلةالأراضيكاربويقضى

جنوبيالخضرةدائمةالغاباتفىوالشتاء،القطيةالتندرا

وحتىألاسكاغربيمنتمتدمناطقفييوجدوقدالتندرا،

الكاريبويعيمقرعيها،مناطقغربيوفىجرينلاند.غربى

الجوالةالكاريبوحيواناتتنهكولا،1كبيرةقطعانفي

وفيلاخر.مكانمنالتنقلدائمةلأذالا،بالرعيالارض

الحشائشالغالبفيالحيواناتمذهتقتات،الصيف

فيتعي!شفإنهاالشتاء،فىأما.الشمجيراتمختلفوأورأق

الأشنة.مناطق

لوناوأدكنحجماأكبربأنهالغاباتكاريبوشميز

مناطقفيويوجد،القاحلةالأراضيكاريبممعبالمقارنة

المقاطعةإلىوصولأونيوفاوندلاندكندافيالغابات

)أعلاه(وللذكرالشماليةلأمريكاالتندرامناطقفييعيشالكاريبو

الأنثى.لدىالتيتلكمنأكبرقرون

كما.البريطانيةكولومبياحتىوجنوبا،الغربيةالشمالية

بالولاياتوأشنطنشرقيوشمالإيدأهوشماليفييوجد

.المتحدة

الكاريبو،لحموالإسكيموالشماليينالهنودبعضيأكل

الملابسيصنعونبينما،عظامهنخاعمنحساءويصنعون

الكاريبوعظامالشعوبهذهوتستخدم.صوفهمنوالخيام

،الخيوطصنعفىوأوتارها،والسكاكينالإبرصنعفي

والحرابالسمكصيدصناراتصناعةفيوقرونها

فىمليونينحواليمنالكاريبوعددانخفضوقد.والملاعق

حاليا.واحدمليونحوالىإلىالعشرينالقرنأوائل

الغربية.الهندجزرانظر:جرر.،الكاريبي

تروبي.لسيرا،كنجنظر:ا.الئظام،ليريتالكاا

كورنوولفيمحليبحكمتتمتعمقاطعةىرلك

فالماوثوتضم.نسمة007.82سكانهاعددبإنجلترا.

العديدوالريفيةالساحليةمناظرهاتحذبوترورو.وبنراين

الخفيفة.الصناعاتبعضأيضاالمقاطعةوتضم.السياحمن

تضمالتيكاريكلمقاطعةالإداريالمركزهيترورو

،بورثوبيرانريدروثمنبالقرببورثتاونمنتجات

متحفكاريكفيويوجدماويز.أجنيزوسانولممان

ويعود.ام019عامبناؤهااكتملوكاتدرائيةللمقاطعة

إلى-فالماوثفيوكلتاهما-وبندينيزماويزقلعتيتاريخ

.الميلاديعشرالسادسالقرن



تيرريكالكاا05

تحريفإظهارفيتبالغصورةإلىيشيرفنالكاردكاقير

ما.جسمأوشخصومميزاتخصائصأوالطبيعيةالملامح

مالايحملتعنىإيطاليةكلمةمنمشتقالاسموهذا

الكاريكاتيريةالرسوماغنانونأيرسم.يبالغأويطيق

صتالعديد:يلجأ.رسومهمموضوعاتمنللسخرية

ويوجهالمشاهد.بعضمنأ!سخريةاإلىالكاريكاتيررسامى

السياسيينمثلبعينهامجموعاتنحوسخرشهمآخرون

والمحامين.

أوروبافىمهمةكاريكاتيريةرسومأولظهرت

معظمهاوكان.الميلاديعشرالسادسالقرنخلال

خلالالكاثوليكالرومانوإماالبروتستانتيينإمايهاجم

الدينى.الإصلاحبحركةعرفتالتيالدينيةالثورة

البارزينالكاريكاتيررساميمنعددابريطانياوأنجبت

وقد.اطيلادي!تعشروالتاسععشرالثامنالقرنينخلال

انتىأعاري!صاتيريةأبرسوماتههوجارتوليماشتهر

جورحأبدع.الإنجليزيالمجتمعطبقاتمختلفانتقدت

رولالدسونوتوماس،جيلاريوجيمس،شانككروك

السياسةحولاللاذعةالكاريكاتيريةالرسوممنالمئات

إنجلترا.فيوالحكومة

هونوراالفرنسىهوكاريكاتيريرسامأشهرولعل

مندوميرسخرعشر،التاسعالقرنأوائلففيدومير،

البدينفيليبلويسالملكورسم،السياسيةالشخصيات

لفترةبحبسهالملكوأمر.عملاقةكمثرىثمرةكانلوكما

برسومهدوميرالتفت،سبيلهإخلاءوبعد.قصيرة

فرنسا،فىأ!هماعدةاأ!سطىاالطقةإلىالكاريكاتيرية

شأخلاقياتها.الفنيوذوقهاأزياءهاانتقدحيث

كرسومالفنهدامعظماظهر،المتحدةالولاياتوفي

نا!ستتوماسوحظى.الصحففيسياسيةكاريكاتيرية

عاميرننشرهاالتيالكاريكاتيريةلرسومهعظيمةبشهرة

فيالسياسيالفسادهاجمتوقدأم،872و9186

.نيويوركمدينة

،جورج،شانككروك،الهزليالرسمأيضا:انظر

،هوجارث،أونوريه،دومييه،بروسباتريك،أوليفانت

وليم.

أيرلندافىمحلىحكممنطقةكاريكفيرجوس

حولتتركزانتي-كاريكفيرجوسمقاطعةتقع.الشمالية

علىبلفاستشرقيشمال-نفسهالاسمتحملمدينة

2.32!9سكانهاعدد.لوفلبلفاستالشمالىالساحل

فىسياحيانمنتجعانووايتهيدوكاريكفيرجوس.نس!ة

وتمارس.سكنيةمنطقةأيلاندجرينتعدبينما،المقاطعة

صناعاتالمدنوتضم.الريفيةالمناطقفىالختلطةالزراعة

والملاب!.والمنسوجاتالهندسيةالآلاتبينهامن،متنوعة

كاريكفيرجوس.فينورمنديةقلعةوتوجد

وعالمجراحام(.49ا-8714)ألكسيس،كاريل

عنبعيدةتعيشأنيمكنالأنسجةأنأثبتفرنسىأحياء

بجائزةكاريلفاز.صحيحةبطريقةغذيتإذاأعضائها

جراحةفىلجهودهتقديراأم219لعامأ!بافىنولل

وإبان.والأنسجةالأعضاءزراعةوفيأسدمويةاالأوعية

مطورأم(،9-19118)4الأولىالعالميةالحرب

كاريل-المطهرالمحلولداكينهنريالإنجليزيالكيميائى

والجروخ.ال!صاباتلعلاجداكين

للولاياتوسافربفرنسا،ليونمواليدمنو!طريل

للأبحاثروكفلرمعهدفىوعينأم509عامفىالمتحدة

كاريلعاد.أم609عامفي(الانروكفلر)جامعةاطبيةا

-1)939الثانيةالعالميةالحرباندلأخعندفرنساإلى

المجهولذلكالإنسانمؤلفاتهب!!ومنأم(.459

لينبيرجتشارلزالطيارمعبالتعاونكتبكماام(.)359

أم(.)389الأعضاءزراعة

سيليا.(-م9191)للوردا،رينجتونكا

بين)الناتو(ايلأطلسىشماللحلفعاماأميناعملبريطاني

وزيراذلكقبلوعمل.ام889وأم849عامى

.أم829عاموحتىام979عاممنذالبريطانيةللخارجية

عقبالمنصبهذامناستقالقدكارينجتونوكان

للخارجيةوزيراوبوصفهفوكلاند.لجزررجنتينالأاجتياح

استقلالإلىأدتالتىالمفاوضاتفيكارينجتونأسهم

تفككأعقبالذيالنزاعفيوسيطاكان.زيمبابوي

السابقة.يوغوسلافيا

إيتونفىتعليمهكارينجتونروبيرنألكسندربيترتلقى

حكوماتجميعفيمناصبوشغل،وساندهيرست

،أم829عاموحتىأم959عاممنالفترةفيالمحافظين

عاممنالمحافظينحزبرئيسمنصبشغلأنهكما

أصبح،أم839عاموفى.أم749عامإلىأم729

.شرفوصيفكارينجتون

عاماستقل.آسياغربىوسطفىيقعبلدزا!خسدارول

منجزءأخلالهاكانعاما،سبعينمروربعدأم،199

كومنولثإلىكازاخستانانضمت.السوفييتيالاتحاد

السوفييتيةالجمهورياتمجموعةوهو،المستقلةالدول

.كازاخهوللقطرالرسميالاسم.المنحلةالسابقة

يقع2.كم2.!003717كازاخستانمساحةتبلغ

.الأورالنهرغربيالأوروبيةالقارةفيمنهاصغيرجزء
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نسمة،.000575.17كازاخستانسكانعددلمجلغ

والماأصطنههيالعاصمة.والروسالكازاخمنغالبيتهم

مدنها.أكبرهيآتا

بقطعانهميتجولونالكازاخكانالسضينمئاتمنذ

قطعانهمعلىاعتمدوا.العسهولفييربونهاكانواالتى

علىالحصولفيوالخيولوالبقر،والإبل،الغنممن

القرنخلالالحياةمنالنمطهذاصجير.والتنقل،الطعام

الإمبراطوريةعليهمتغلبتعندماالميلاإيعشرالتاسع

القرنخلالكازأخستانفىالمح!سناعةونمت،الروسية

هذهوبسب!.السوفييتىالحكمظلؤىالميلاديالعشرين

بذلكمنهياالكازاخىالشع!معظماستقر،التأثيرأت

4.المتنقاالبدويةحياته

برلماني.حكمنظاملكازاخستان.الحكمنظام

الكنجزمجلسويسمىعضوا،171منمكونالبرلمان

الدولةرئيعريعينالبلاد.فيسلطةأعلىوهوالأعلى

منكلاالشعبينتخبالوزراء.ومصلمعسالوزرأءرئيس

خمسلفترةالأعلىالكنجزهـجلسوأعضاءالرئيس

حقوأكثرمشة81عمرهبلغمواطنلكل!يحق.سنوات

.الانتخاب

الحكملأغراضمحافظة91إلىكازاضستانتنقسم

علىليشرفمحافظةلكلحاكماالرئيسيعين.المحلي

إدارتها.

السوفييتيالحكمظلفى،اشيوعياالحزبكان

حتىكازاخستانفىالوحيدالسياسي،الحزبهو)السابق(

عامومنذ.بقسوةالبلاديدير!طنو.أم099عام

سلسلةسفحتحتحصيبوادفىتقع،كازاضستانمدنأكبراتاآلما

.مشجرةعريضةشوارعالمدينةإىتوجدلتحاد،تيانحبال

موجزةحقائق

صطنه.أ:صمةالعا

الكازاخية.:الرسميةاللغة

.2كم3.771.2"":المساحة

ومن.كما،006الجنوبإلىالشمالمنمسافةأطول:اللسافات

كم.9.2""العربإلىالشرق

سطحمستوىدوقم6)893تنحريجبل،ارتفاعأعلى:الارتفاع

س!إلبحر.مستوىدونأم32كاراجي،ارتفاعأدنىالبحر.

نسمة..000/57517ام699تقديرحمسب:السكان

2./كمنسمة7:السكانيةالكثافة

حمسبوالعدد.ريف!في%43،مدنفي57%:السكانيالتوزيع

عامالعدديصلأنويقدر.نسمة.53616لأ151أم989تعداد

نسمة..00.29218"إلىم2""ا

.أصوافلحوم،ووح:الزراعة:الزراعيةاللنتجات

فحم:التعدين،تقيلةآلات،الغذائيةالكيميائيةالصناعات:الصناعة

نفط.،طبيعىغار،رصاصلحاس،ححري

يوجد،الوسطفىونسر،للشمسصفراءصورةبه.أزرقلونه:العلم

العلم.انظر:اليسار.جهةقوميةزخارفمعأصفرخط

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.النتنجهيالرئيسجةالوحدة:العملة

النقود.

فيكبيرأثرلهاكانأخرىأحزاببإقامةسمحام،099

إلىاسمهالشيوعيالحزبغير،أم199عامفيالبلاد.

أخرىمهمةأحزابتوجد.ألاشتراكيكازاخستانحزب

القوميالحزب،زهلتوكسان،الازات،الاشحزب:منها

.الاتحاديالشعبحزب،الديمقراطي

العليا.المحكمةهي،كازاخستانفيمحكمةأعلى

مجلسينتخب.محليةوأخرىإقليميةمحاكموهناك

.سنواتعشرلمدةجميعاالقضاةالكنجز

العسكرية.الوحداتمننوعانكازاخستانفييوجد

000.44قوامهاويبلغالكازاخىالجيشقواتهىأكبرها

الوطنيالحرستسمىصغيرةوحدةوهناك.جندي

الكازاخستانى.

،السكانمن%24قرابةالكازاخيشكل.السكان

الألمانويشكل37%،حواليالروسويشكل

الأقلياتتشمل.مجموعةلكل%5مننحواوالأوكرانيون

البيض،والروسوبوغرز،التتار،الأخرىالعرقية

ضمنهمومن،الكازاخستانىالشعبوغالبية.والأوزبكيين

أما.مسلمونوالأوزبكيونواليوغر،والتتار،،الكازاخ

بالنصرانيةفيدينونالبيضوالروسالروسمعظم

فىالكازاخيالشعبمن%57نحويعيش.الأرثوذكسية

ريفية.مناطقفى%43وحواليحضريةمناطق

.كازاخستانفيالرسميةاللغةهيالروسيةاللغةكانت

ورغم،ام989عامبالروسيةالكازاخيةاللغةاستبدلت
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-طرق

حديديةلسك3،

وطليةعاصمة!

أحرىوللدا!مدنء

اللحرسطحمستوىفوقلارتفاعا،

الدوليةالحدودفىمرحغاليستالحريطههده

اشوسية،يستعملأحصازاخامنالعديدزالماهذا،

.المدنفىخصوصا

من!صازاحستانفىالأرضمظاهرتختلف.السطح

تحاذي،الغربوفيكبير.بشكلالشرقإلىالغرب

ويممنخفض،قزوينبحرالمنخفضةالجافةالسهول

قزوين.بحرقربانخفاضا،البلادفينقطةأكثر،كاراجي

الأراضيتمتدالبحر.معستوىدونأم32إلىوينخفض

بحروحولالغربيةكازاخستانمعظمفىالجافةالمنخفضة

الغربية.الجنوبيةالحدودعلىآرال

لاسموالمعروفة،المرتفعةالعشبيةالسهولتغطي

بينما،كازاخستانشمالفىفسيحةمساحات،الاستبس

المناطقأما.الجنوبيةالأجزاءمعظمالرمليةالصحاريتغطى

السطح،مستويةمرتفعةأراضبىفهيالشرقيةالشمالية

للزراعة.صالحة

،ضمانتيانجبالومنها،الجبليةالسلاسلتشكل

تقع.لكازاخستانوالجنوبيةالشرقيةالحدودألطايوجبال

إلىيرتفعالذيتنجريجبلوهيالبلاد،فىنقطةأعلى

فيجبليةأنهارعدةتنتهي.الشرقيالجنوبفي،م893.6

.كازاخستانفيداخليةبحيرةأوسعوهى،للخالقبحيرة

ومميمون،والإيرتيم!،،الليفهيالرئيسيةالأنهارأهمأما

.لل!وراوا

أصشديدابالشتاءكازاخستانمناخيتصف.افماخ

متوسط،القليلةوالأمطار.الطويلالحاروالصيف،البرودة

الجنوبوفىم-518الشمالفيينايرشمهرحرارةدرجة

الشمالفيم052يوليوحرارةدرجةومتوسط.م-5

بينالسنويةالأمطارمتوسطيتراوح.الجنوبفىم27و

مطراوالأغزرالأبردهىالجبلية:السلاسل.سم4.ش01

المناطق.باقىمن

قيمةخمسيمننحواالزراعىالإنتاجيمثلالاقتصاد.

الحيوأنيةالمنتجاتوتتمثل.الكازاخىالاقتصاديالإنتاج

والجلود،واللحومالألبانمنتجات:فيالرئيسية

ترعى.بالاستبستعر!عشبيةسهودع!يحتويكازاخستانوسط

الأنشطةمنالمواشيوترلية)أعلاه(.الاستسىع!الأعامقطهعاد

كاراخستاد.فياشئيسيةالاقتصادية
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الشعير،فأهمهاالرئيسيةالزراعيةالمحاصيلأما.والأصواف

منالخمسينياتفيزادت.والقمحوالأرز،،والقطن

زيادةبفضلكبيرةزيادةالمحاصيلمنتخاتالعشرينالقرن

الجافة.الأرأضيوريالمزروعةالمساحات

ثلثمننحواالصناعيةالكازاخيةالمنتجاتتعادل

الصناعات:وأهمهاللبلادالإقتصاديةالمنتجاتقيمة

لصناعيةالأجهزةوا،والنسيجية،ئيةوالكيصط،لغذائيةا

وبافلودار،،وشسمكنتآتا،آلما:منثلتعد.التقيلة

البلاد.فىالرئيسيةالصناعيةالمراكزأهمبينمنوكراجاندأ

تتعاملالتيالدولأكثرمنوأوكرانياروبامنكلتعد

منانواعاكازاخستانمناجموتنتج،كازاختنانمعتجاريا

والبوكسيت،،الألومنيومخاماتوتشملالمعادن

والذهب،،والكروممتبلور(،أبيض)ورحوقوالبوراكس،

والفضة،،والفوسفات،لنيكلوا،يروالرصا،والحديد

يتمكماوالزنك،واليورانيوم،والتنجستنوالقصدير،

وشمالوشرقيهاكازاخستانوسطمنالفحماستخراج

منعليهماالحصولفيتمالطبيعىوالغازاالبترولاماشرقيها،

النحاستعدينويتم.قزوينبحرسواحلقربتقعحقول

شرقيها.وشمال01كازأخستانوسط

،والص!نرو!ميا،بمدنكازاخستانمدنترتبط

السككخطوطمنبعددالأخرىالمجاوردوالأقطار

فيمحدودةمعبدةطرقنظامامناكبينما،الحديدية

أشكالأكثرمنوالقطارات،وا-لمحافلات،كازاخستان

الطيرانرحلاتإليهتوجهآتاآلمامطارثميوعا.العامالنقل

.كازاخستانفيكلها

منها،لغاتبعدةكازاخستانفيالجرائدتنشر

إرسالهاوالتلفازالإذاعةمحطاتوتبثوالروسيةالكازاخية

محلية.أخرىولغاتوالروسيةا)كازاخيةباللغتيناتاآلمامن

فيمابدويةقبائلعاشمتالميلاد،قبل.تاريخيةنبذة

الأولالقرنمنتصفوفيبكازاخستانالانيعرف

المنطقةفىالاستقرارفيالتركيةالتبائلبدأت،الميلادي

قدمواالذينالمغولغزا،الميلاديعشرالثالش،القرنوخلال

وتنحدرالتركيالشعبعلىوتغلبواالمنطقةالشرقمن

معا.والمغوليةالتركيةالقبائلمنإئيالحاالشعبأصول

الروسبدأ،الميلاديعشرالثامنالفسنمطلعمنذ

وافق،أم731عاموفي،الكازاخإقميمإلىبالهجرة

التيالعنيفةالهجماتمنالشديدةاتهممعاقبعد-الكازاخ

الروسحكمعلى-لهمالمجاورةالشعوبمنلهاتعرضوا

مدت،ام008عاممنتصفومع.عهمحماشهمأجلمن

منواسعةمساحاتعلىسيطرتهاالروسيةالحكومة

مما،المنطقةفيالإقامةعلىالفلاحينتوشجعه،الأراضى

الكازاخية.المراعيمساحةفيكبيرتقلصإلىأدى

علىالحصولأجلمنالقوميةالحركاتبزغت

الثورةإثركازاخستانفىالروسيةالسيطرةمنالاستقلال

حكومةالكازاخأقاممنذ،مباشرةأم719عامالروسية

الشيوعيينالبلشفيكضدللقتالجنوداوأرسلوامركزية

للقوميينحداالبلشفيكوضعام،919عامنهايةومع

.الكازاخ

كازاخستانالشيوعيونأعلنام،029عامفى

القرغيزجمهوريةسموهاذاتيحكمنظامذاتجمهورية

،أم259عاموفي.الذاتيالحكمذاتالاشتراكيةالسوفييتية

السوفييتيةالكازاخجمهوريةإلىالتسميةالكازاخأعاد

تشكلأم229عامفي.الذاتيالحكمذاتالاشتراكية

كازاخستانواصبحتروسيا،بقيادةالسوفييتيالاتحاد

وسميت،أم136عامالسوفييتيالاتحادجمهورياتإحدى

الاشتراكية.السوفييتيةالكازاخجمهورية

فيمركزيةشيوعيةحكومةالسوفييتيالاتحادأسس

والأراضيالصناعاتعلىيدهاوضعتموسكو،

الحزبوأصبحكافةالأخرىوالجمهورياتالكازاخية

القانونمنعالبلاد.فيالوحيدالشرعيالحزبهوالشيوعي

مثلالتقليديةالثقافيةالممارساتبعضالسوفييتي

الدينية.الممارسات

(أما-459)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

الانتقالعلىالناسمنكثيراالسوفييتيةالح!ضمةأجبرت

ومنكازاخستانإلىالسوفييتيللاتحادالغربيةالأجزاءمن

.والأوكرانيونوالتتار،والألمانالشيشانضمنهم

وضعت،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتوفي

سهولاستقلالفيللتوسعبرنامجاالسوفييتيةالحكومة

مشروعالبرنامجهذاسميالقمحلزراعةكازاخستان

الاتحادمنالناسآلافإليهوجلبتالعذراء.الأراضي

.كازاخستانإلىالسوفييتي

حدث،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتوخلال

،جورباتشوفميخائيلبزعامة،السوفييتىالاتحادفيتحول

مأ099عامفيأكبر.حريةالسوفييتيةالشعوببإعطاء

علىالتطيقأسبقيةلهاقوانينهاأنكازاخستانأعلنت

نورأصبح،أم199ديسمبروفي.السوفييتيالاتحادقوانين

فىالأولالمنتخبالديمقراطيالرئيسباييفنزارسلطان

أعلنتديسمبر،16في.الكازاخيالشعبتاريخ

دولةبوصفهاكازاخستانوعهدتاستقلالها،كازاخستان

الاقتصادمحلالحرالاقتصاديالنظامإحلالإلىمستقلة

وبدأت،الشيوعيالحكمأنهتلقد.الحكوميالخطط

حل،أم599عامفي.حريةأكثرنظامإلىبالتحول

برعايته.انتخاباتوأجريت،البرلمانباييفنزارالرئيس

نزارمدد،العامنفسفىأقيمشمعبىاستفتاءوبمقتضى
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ديسمبر01وفي.م0002عامحتىرئامشهفترةباييف

منالبلادعاصمةانتقالباييفنزارالرئيسأعلن،أم799

العاصمةاسعمغير،أم899يونيووفيأقمولا.إلىآتاآلما

أصطه.إلىأقمولا

كومنولثبحربم،قزوينبحربم،ارالأيضا:انظر

الإسلامية.المنظمات،المستقلةالدول

الخرح!تأشهرأحد.(-م9091)لمجاإ،كاران

المسرحىالإخراجبدأ.أمريكافىوالسين!ائيينالمسرحيين

وآرثروايلدرثورنتونمسرحياتوأخرج،أم049عامفي

الإخراجفيبدأ.أندرسنوروبرتوليمزوتنيسي،ميلر

الكثيرجذبتأفلافاوأخرج.أم449عامفيالسينمائي

جوائزكازاننالالنقاد.إطراءونالت،المشاهدينمن

أم(،49الاالجنتلماناتفاقيةفيلملإخراجهالأكاديمية

:الأحرىأفلامهوتشم!أم(.59)4المائيةالواجهةوعلى

أم(،9)47البمربخأم(،9)45بروكلينفىتنموشجرة

الرغبةاسمهاعربةأم(بم059)الشوارعفيرعب

عدنشرقأم(؟)529زاباتافلتحياأم(؟)519

العشبفىروعةأم(؟)6ء9الطفللعبةأم(،9)ءه

روايةكازانوكف.أم()729الزائرونام(،169)

سينمائيفيلمفيوأخرجهاأم629فيمأمريكاأمريكا،

لأبوينتركيا،إسطنبولفيكازانولد.أم639عامفي

وتركيا.اليونانمنمنحدرين

م(.7591-1)883نيكوس،كازانتزاكيس

واصل.يونانيوفيلسوفوشساعرمسرحيوكاتبروائي

تكملةالأوديسةالشعريةملحمتةفطكازانتزاكيس

اللاتينيةفييولسيسأوديسيوسقصةأم()389عصرية

الاوديسة.القديمةالإغريقيةالشعريةالملح!ةانتهتحيث

أم(بم9)46الونانيزورباكازانتزاكيسرواياتتتضمن

للمسيحالأخيرالإغراءأم(بم519)الإغريفيةالعاطفة

في)كانديا(إراكليونفيكازانتزاكيسولدام(.9ء1)

كريت.جزيرة

عالميةشهرةاليونانيزورباكازانتزاكيسروايةنالت

اللغةلينهامناللغاتمنالعديدإلىترجمتأنبعد

الروايةلقيتوقد.سينمائىفيلمإلىتحويلهاوبعد،العربية

منانتشاراالأكثروتعد،العربالقراءبينواسعااهتماما

العربية.إلىالمترجمةالعالميةالرواياتبين

مغامرم(.971-7218)5جياكوموكازانوفا،

حاد،الاهتماماتمتعددرجلاكان،إيطاليوكاتب

أهمويتمتل،مؤلفاتهفيمغامراتهكازانوفانشرالذكاء.

الذاتيةسيرتهفيلهعمل

وأحياتىتاريخبعنوان

باللغةوهوذكريات

وفاته.بعدونشر،الفرنسية

مدينةفيكازانوفاولد

فيالقانونودرسالبندقية

إلىوبال!ضافةبادوا.جامعة

الكتبمنالعديدأ!يفتأ

نوفاازكاكوموجياساسوجافافيزا!طن!

مغامراتهأ!هوسببتومغامرا،

إلىيضطرماكثيراكانولذلك،السلطاتمعالمتاع!

وأودعكازانوفااعتقالتم.أخرىإلىأوروبيةدولةمنالفرار

منتمكنولكنهام،5ء7عامفيالبندقيةفيالسجن

إلىأدىالذيالأمر،التاليالعامفيجريئةبطريقةالصب

مغامرا.شهرتهازدياد

أحدم(.8891-1091)للاندهولز،كازويل

المناهج،خططفيمرجعاأصبح.الأمري!ج!تأالتعليماأ!رجا

المناهجبتجاربتتعلقالتىالخططمنعددعلىوأشمرف!

حولالكتبمنالعديدألف.المدرسيةالنظمامنعددفى

.الموضوعهدأ

بالولاياتتكساسفيروفوودفيكازويلولد

المعلمينوكليةنبراسكاجامعةفىتخرج.الأمريكيةالمتحدة

التحريربمجلسعضواكازويلصاركولومبيا.بجامعة

رئيساثم.أم369عامالعالمىالكتاببموسوعةالاستشاري

.أم669إلىأم148منالفترةفيالتحريرلهيئة

الجبنين.انظر:.الكارين

(.العالمية)المافساتالقدمكرةانظر:.ايىعأس

العالمفيشحهرةالقواربمنافساتأكثرأمريكائس

ام851رلكلام.العالميةالرياضةفيالميدالياتوأقدم

وذلكالمزخصووالفضيةالميداليةأمريكاالشراعىالمركب

وايتجزيرةحولالسباقاقيميختا.عشرأرلعةعلىبتغلبه

اليومذلكومنذلإنجلترا.الجنوبىالساحلعلىالواقعة

أمريكا.بكأسمعروفاالكأسأصبحع

البلدمنيختبينالمنافسةأمريكاكأسيتطلب

.المتحديالبلدمناخريختضدالكأسعنالمدأفع

المباراةيربحمسباقاتأربعةيربحالذيالأولاليخت

مثلثمضمارعلىالسباقاتعقدويتممعا.والكأس

شاطئعلىكم(44)أيبحرياميلا42وبطولالشكل

.الكأسعنالمدافعالبلد
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المبارياتعقدتمام،879وحتىام589عاممنذ

ويشيرمترا.21فئةمنبمراكبسنينأرلغأوثلاثكل

إنتاجمواصفاتتحكمالتيالصيغةإلىمتراا2مصطلح

طولويبلغ.والشراعوالإزاحةوالحزامالطول:العسرعة

فريقفيهاولمجسابقمترا02حواليمتراأ2فئةمناليخوت

اشمضصا.امنمؤلف

التىاليخوتربحتأم،089وحتىم1851عاممنذ

أمريكا.كأسمبارياتكلالأمريكيةالمتحا-ةالولاياتتمثل

أسترالياايلأستراليالمتحديهزمام،839عاموفي

غيريختأولليصبح،الحريةالأمريكيالمدا!الثانية

استعادأم،879عاموفي.الكأسبهذهيفوزأمريكي

يدعىأمريكيمتحدهزمعندماال!أسأمريكييخت

لث.اولكوكابوراالأسترالياليختوالخطوطالنجوم

الأمريكىالمدافعاليختهزم،أم188عامفى

نيوزيلندافريقولكن.نيوزيلنداالمتحديوالخطوطالنجوم

عامفيبمالأمري!جةالمحاكمفياقيجةعلىاعترض

النجومفريقمنالكأسنقلأمريكيقاص!قرر،ام989

نفسها!اموفيبعدفيمايكلنيوايخدا،إلىوالخطوط

وأعادتالسابقالقضائيالقرارأا!ريكيةمحكمةنقضت

هزم،أم299عاموفي.المتحدةالولايا!تإلىالكأس

فترياديموروالإيطالياليختأمريكاالأمريكياليخت

امشطاع،ام599عاموفي.بالكأسأمريكاواحتفظت

الأمريكياليختهزيمةماجيكبلاك!النيوزيلندياليخت

.بالكأسوفازأمريكايوبخ

للقاراتالفيفابطولةانظر:.القاراتبطولةكأس

فهد.الملككأسعلى

تفوزالتيللدولةعامكلتمنحفضيةكأسدلدرعأس

.إفدوايتبهتبرع.للرجالالتنسكرةفيالعالمببطولة

وفي.ام009عامالأمريكيينالتنسعمالقةأحدديفز،

علىالمنافسةوتبدأ.المنافساتبدأت،نفسهالعامذلك

التيالأولىالتصفياتمرحلةتجتازدولة61بينديفزكأس

أرلغإلىالدولتقسيمبعد،أوليةتصفياتفيهاتقام

النهائيةللأدوارمجموعةكلمنالفائزويتأهل.مجموعات

السابق.البطلمحلالفائزويحل،التاليالعامفي

التنس.:أيضاانو

)المنافساتالقدمكرةبمالتزلجانظر:.العالمكأس

(.العالمية

،لانسدوت،الربانيالعشاءانظر:.الممدسالكأس

السير.،لونفالالسير،

السباقبرامجفيللخيلممباقأشهرمليورنكأس

الحواجزلسباقمناسبةوهو.النيوزيلنديةأوالأسترالية

في،ملبورنفى،فيلمينجتونمضمارفىكم3ر2لمسافة

وينقل.عامكلمننوفمبرشهرمنالأولالثلاثاءيوم

فيالسكانيتمتعكماوالتلفاز،الإذاعةبوساطةالسباق

.السباقأجلمنرسميةبعطلةملبورن

صابر.بىقع.23ممباقوكانوليوزيلسدا.أستراليافىالخيولأفضلمنكانتملبورنكأسلأصشاركتالتىالخيول
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يعودون!لورن3!كأفىالفائزةالثلاثةالخيولركبواالذينالفر!ان

اسقدية.اوالحوائرال!!أسلتسلمالحظيرةإلى

أفضلاجتذابإلىللسباقفكتوريانادييهدف

فىالنقديةالحوائزإجماشبلغإذ،قيمةجوائزبمنحالخيول

دولارمليودمرأكثرأحشريناأغرنامنالثمانينياتأواخر

أسترالي.

الجوائز،وكانت.أم861عاممرةلأولالسباقجرى

دولارألأ008الآنوتعادل،بريطانيةجنيهات071

عاميبالكأسالسباقبطلآرشرالحصانفاز.أ!شرالي

الأخرىالفائزةالخيولأبرزومن.أم862و1861

ومنأم،039عاملابوفازأم،098عام،كاربين

اللذانوايتوهاري،لويسبوليالمشهورينالفرسان

.بالكأسفائزةخيولأربعةامتطيا

الخيولمنقياسيعددبتدريبكامينجربارتقام

أم(،)659فينجرزلايتتضم،الكأسبهذهالفائزة

بيجثينكرأم(،)167هانديدوردأم(،)669وجاليلي

أم(،)779بلاكآندوجولدأم(،759-أ)749

(.م791)9يبرنووها

سباق-الربيعىالمزدوجبالكأسخيولممبعةفازت

.العامنفسفي-كولفيلدكأسوسباقملبورنكأس

.أم829عاملينجيرنرزبذلكيفوزحصانآخروكان

-191)4الأولىالعالميةالحربأثناءالسباتتواص!

ام(،-459أ)939الثانيةالعالميةوالحربم(1891

عشرالتالعمعالقرنتسعينياتفيالاقتصاديالركودوأثناء

،لابفارنجا،العشرينأصقرناوثلاثينيات،الميلادي

رجلانأطلقأنبعدالموتمنللفوز،الرشحالحصان

عليهراهنالذيالحصانوهو،عليهعيارينسيارةيركباد

العيارينأنغير.الكأسينمزدوجفيطائلةبمبالغالكثيرون

م(،1)369ووتانأم(،187)لبيروبدأ.الحصانأخطآ

بكأسالفائزةالثلاثةالخيولأم(،049)رهـفيوأوأ!د

بفاردتىخيولوحصلت،أإلى1..بافضليةمفبورد،

والثالث.أضانياالىهـكزينعلىكبير

البطولاتعنللخيولالعربيةالسباقاتوتحتلف

تنميةإلىالعربيةالسباقاتتسعىحيثبمأ!دفافيأخربيةا

المعانيمعيتوافقبمااشياضةهذهتشجيعر،أغر:سيةا

الغربيةال!سباقاتعكسعلى.أصلرياضةالإيجابيةاأعادفةا

والقمار.والتنبؤاتالمراهناتعلىتقوماقي

الفيفابطودةانظر:.للقاراتلمحهدالملككأس

فهد.الملككأسعلىللقارات

أمريكيةرسامةم(.6291-4481)ماري،كاسات

حركةفىعضواوكانتفرنسا،فىحياتهاجلقضت

التامععشر.القرنأواخرفيالفرنسيينالانطباعيين

فرشاةوضرباتبراقةخفيفةأ!اناأ!اساتاستخدمت

الخاطفة،اللمحةفىالعينتراهماتأثيرالإحداثتخطيصيةأ

الانطباعيينمنأصدقائهامثل-ذأكفى-مثلها

فيمنهمكينلأناسمشاهدكاساتورسمت.الفرنسيين

حولبرسوماتهاواشتهرت،العاديةاليوميةالحياةأنشطة

معالأمهاتتتقاسمهاالتيوالحبوالهناءاسحلاملحظات

لنساءمشاهدبرسمقيامهابجانبالصغار،أطفالهن

أن!:.رسائليكتبنأوبهدوءيطالعنأوأحشاياشناولن

الانطباعية.

بتسبيرجمن)جزءأليغنيمدينةفيكاساتولدت

بأكاديميةودرست،الأمريكيةبنسلفانيابولاية(الان

وحتىأم861عاممنالجميلةللفنونبنسلفانيا

وعاشت،أم866عامفيفرنسافىواستقرت،أم865

بأسلوبالرسمكاساتوبدأتحياتها.بقيةهناك

عشر،التاسعالقرنسبعينياتأواخرفيالانطباعيين

عامفيالانطباعيينجماعةيممعرضأولفىوشاركت

منلكاساتصديقأقربديجاإدجاروكان.أم987

وكانت.الرسمفيأسلوبهافيبقوةوأثرالانطاعيين،بت

رسوماتهافيالتكلفوعدمالبساطةإلىتميلكاسات
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.الحياةإلىأقربتبدوبطريقةأعمالهابنبةوترتبكثيرا،

.إدبمار،ديجا:انظر

التالمئالقرنمنالتسعينياتفيكاساتاستحدثت

الصورهذهوتبرز.الرائعةالمطوعةالصورمنسلسلةعشر

بالفنانينتأثرها-المسطحةالمبسطةوأشكالهابخطوطها-

أهميتهاعلىوعلاوة.الخشبعلىالحةرفىاليابانيين

جامعيإقناعفيأساسئادوراكاساتأدت،كرسامة

الانطباعية.الفنيةالأعمالبشراءالأمرييىيناللوحات

.المنيهوتان!:.الكاسالمحا

تشيدلوعازفام(.739-1)876بابل!كاسالز،

أيضاوكان،عصرهفىالموسيقيينأشهرمنكان،أسباني

التشيللو،كاسالزوطور.ومعلماوملحناأوركسترالياقائدا

الالةهذهتؤديهأنيمكنالذيالمو/مميقىالمجالووسع

الحفلاتفيعنهالاغنىأساسيةسيقيةممأداةمنهاوجعل

الموسيقية.

فندريلايكاسالزولد

/كعازفوبرز،بأسبانيا

باريسفىمرةلأولتشيللو

عاموفى.ام898عامفي

ا!اسالزأسسأم،919

كاسالزباوأوركسترافرقة

وأدارهاأ!ابأسبابرشلونةفي

كاسالزبابلوالأهليةالحر،باندلاعحتى

.أم369عامفيالأسبانية

الإطاحةنتيجةكاسالزتملكقدطرمالكلالغضبوكان

فرانكو.فرانسيسكويدعلىالأورجانيةبالجمهورية

بريدسفينفسهكاسالزنفى،ذلكعلر،وللاحتجاج

.م9391عامبفرنسا

(أم459-ا)939الثانيةالعالميةلحربااندلاعومنذ

.الأسباناللاجئينمساعدةفيوقتهمعظمكاسالزقضى

فىموسيقيامهرجاناكاسالزأسس،ام9ء.عاموفي

مسقطبورتوريكوإلىأم569عامفيانتقلثمبريدس،

وواصل،الموسيقىمهرجانهتأسيسأكادوهناك،أمهرأس

الموسيقىنشاطهيمارسكاسالزوظل.لهكمديرالعمل

كانأنهرأىفإنه،ذلكورغم.الطويلةحياتهانتهاءحتى

والإنسانيةلأسبانياوالسلامللحريةكبط!!أهميةأكثر

جمعاء.

فيتوأمانبطلانوهرقلأفلونأوويولكسكاستر

يوسسبوليدأيضابولكسيسمى.الإكريصتالأساطير

التيديسكوريلفظدائماوبولكسكاسترعلىويطلق

ابنهوفقطكاسترأنوذكر.الالهةكبيرزيوسأبناءتعنى

ليدا.والدتهمازوجلتنداريوسابناكانبولكسوأنزيوس

الذي،أجاممنونزوجةوكليتمنستراالطرواديةهيلينكانت

لكاسترشقيقتين)أرجوس(مسيناعلىملكاكان

للألعابراعيينوصارأرفيقينالأخوانكان.وبولكس

وبولكس.لكاستركانوالبحر.للبحارةوحاميينالرياضية

والأمواص!.الرياحعلىخارقةقوة

إيداسعمهماابنيمعوبولكسكاسترتشاجر

وزيوسبولكسوقتلكاستر،إيداسوقتل.ولينسيوس

ابناباعتبارهالخالد،الإلهكاسترالتمس.ولينسيوسإيداس

قضى،لذلكنتيجةكاستر.خلودهلمجقاسمأن،لزيوس

الالهة-موطن-الأوليمبجبلفياخربعديوماالأخوان

وطبقا.الأمواتمثوىأيهاديسفيالوقتبقيةقضياثم

فىمعاوضعافقد،الإغريقيةالأساطيرفيأخرىلروأية

الجوزاء.يمثلانتوأمينكنجمينالسماء

منذكوباحكم(.-ام29)6!يلىلكاسترو،

فولهينسيوالعسكريبالطاغيةأطاححينأم59!عام

منهاوجعلاستبدادياحكماكاستروكوباحكمباتيستا.

الأرضية.الكرةمنالغربىالنصففيشيوعيةدولةأول

للأمريكيين.المعاديةالملتهبةبخطبهكامشرواشتهر

كوبا.فيماباريمنبالقرببيرانفىكاستروولد

مهاجراوالدهكانروز.كاستروفيدلالكاملواسمه

جامعةفىكاستروتخرج.صغيرةمزرعةيمتلكأسبانيا

فيعلميةدرجةعلىوحصلام،059عامهافانا

مكتبازملائهمناثنينمعذلكبعدكاستروافتتحع.القانون

لانتخاباتأم529عامفىترشحهافانا.فيقانونيا

بقيادةالعسكريةالقواتأنإلا،الكوبيالنوابمجلس

فيالديمقرأطيةعلىوقضتالانتخاباتعطلتباتيستا

كوبا.

ضدثورةبدءكاستروحاولباتيستا،لأعمالنتيجة

قوأتهاجمت.ام539يوليو26فيالاستبدادية

فيالجيشثكناتكاسترو

سانتياجومدينةفىمونكاوا

القبضوألقيكوبا،دي

عليهوحكمكاستروعلى

أنإلاعاما،15بالسجن

في.سراحهأطلقباتيستا

كاستروقامام،559عام

يوليو62حركةبتشكيل

كاستروفيدلالثوريينمنمجموعةوهي
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كاستروذهب.الأولىأنتفاضتهتاريخمناسمهااشتقت

فىكوداكاستروقواتغزت.الم!صسيكفيالمنفىإلى

مصرعهم.أضوارامنالعديدواغى،أم569عامديسمبر

سلسلةمايسترا،ممييراإلىمعهوالناجونكاستروهرب

كوبا.شرقيجنوبفيجبلية

كاسترو.ثورةإلىالقريبةالمناطقمنالسكانانضم

وسيطرأم959ينايرمنالأولفىكوبامنباتيستاهرب

الحكم.علىكامشرو

بعضوالأمري!ج!تممت!صاتعلىكاستروا!متولى

فيح!صمتهواستوأتالأثرياء.وال!صبيينالاخرلنالأجانب

أعلنتحصبا.!ىالأمري!جةاالنفطمصفاةعلىام016عام

كامشررورد،بيال!ضالس!شراءوقفبعدهاأمريكا

ثولا.فيا،مريكية1اضجاريةاأ!الأعماجميععلىبالاستيلاء

أمريكافيالثوريةالحركاتمنعدداكاستروساند

الولاياتحاولت.وإفريقياالوسطىوأمريكاالجنوبية

أنهاإلا،اللاتينيةأمريكادوللاقىعنكوباعزلالمتحدة

معوثيقةعلاقاتكاسترشقيادةتحتكوباطورت.فشلت

.الأخرىالشيوعيةوالدول)السالق(السوفييتىالاتحاد

والعلاحيةالتعليميةالخدماتكاستروحكومةوفرت

دائفاظلالاقتصادأنإلا،الكوبيينمنللعديدوالإسكان

وجدتهأ!ذياأسدعمامنالرغمعلى،مضطربوضعفي

حميمةمساعدةكاستررلقىالشيوعي!ت.حلفائهامنكوبا

له.خليفةأعلنهالذيراوولأخيهمن

كوبا.:أيضانظرا

البحرجزرإحدىلوسياسانتعاصمةولسترس

ممتازبحريمرفأعندوتقعمدنهاأكبرأيضاوهى،الكاريبي

سكانهاعدديبلغللبلاد.الغربيالشماليالساحلعلى

ويؤديبالحركةكاستريسميناءويعج.نسمة86852)

تأتىأنالنيرانكادتالبلاد.اقتصادياتفىمهمادورا

.ام519و4891عاميفيكاستريسمعظمعلى

التجاريالحيطرقجنباتعلىوشيدتبناؤهاأعيد

عنكاستريستختلف.حكوميةومبانحديثةتجاريةمحال

.الكرتونبأحياءتزدحملاأنهافيأعاريبيةاالمدنباقي

عامفيكاستريسمدينةالفرنسيونالمستوطنونأنشأ

تنازعأم،481وحتىعشرالسالغالقرنومنذ.أم165

لوسيا.سانتعلىالسيطرةوالفرنسيونالبريطانيون

مأ979حتىأم481عاممنالجزيرةبريطانياحكمت

مستقلا.بلدالوسياسانتأصبحتحيث

رجالكبارأحدأم(.-1867)797رامونكاستيا،

عاميبينلبيرورئيساكانإذ،البيرويينالدولة

بيرومعتدلآليبرالياباعتبارهكامشياأعطى.أم85وأأ845

السمادصناعاتشجعوالاستقرار.السلاممنفترةأول

ال!سودالرقيقتحارةأبطل.والبرقالحديديةوالس!ث

.الإتاواتالهنوددفعأوقف.التصويتحقوأعطى

تشيلىمن)جزءبيروفيتاراباكافىكاستياولد

الاستقلالقوىإلىانضمأم،182عاموفيحاليا(.

مارتين،سانانظر:.مارتينسانديخوزيهالحنرالبزعامة

.ديخوزيه

بيرو.أيضا:أنض!!

تزيل)هيلوكبتر(حيةمررطائرةأششيمةالألغامولسحة

تحددخاصةأجهزةالأأمخام!صاسحاتتجرتفحرها.أوالأأ!اما

المحيطبطنمنالالغامإرالةأما.تفجرهأوتزيلهواطغمااموقع

.الألغامبكاسحةكبليربطهاقائد،بدونمر!صةإلىفتحتاج

وأمفعولهتبطلوربما،ال!غمتفحصأنولست!إلمركبة

لشفجيره.منهبالقربصغيرةمتفجرةشحنةتضمع

الحربية.السفينة؟الألغامحربأيضا:انف!إ

المغطاةالمياهفوقدتسيرصممتشيخةالجليدولسحة

الجليدأعلىمقدمتهالدفعالجبارةقوتهاوتستخدمبالجليد.

السفينةومقدمةالجليد.انهيارالسفينةثق!!يحدثكى

.قويصلبجسمذاتوهيخاصةيقة!امصممة

703؟لوعكازر+!ىزوىبز-ممم!ء!7
4"!س-خ!-!ء!-ىكا!؟2

كل!****خسء"،.،.ءكا،+4!7*سرزكا.ته!-!ب-?-حىءءء-

-ضل!تآ-*---*ت-حس!

منطلقةوهيالجليدتحطم،الكنديةالسواحللحرستابعةجيدكاسحة

الصورةفيوتطههر.كو!ك!قاطعة!يلوراصساتلهرع!

ثقلها.يحطمهحتىالجليدتعلووهيالسمينة



الذيالجليدلكسرالجليدكاسحاتأضض3تصمم

بطيئةبسرعةالعملهذاويتم.م4.2إلىسمكهيصل

جليدتكسيرالسفنهذهبعضوتستطيع.بانتظامولكن

للخلفبالارتدادأمتارسبعةمنأكثرإلىسمكهيصل

.بشدةبالجلبدوايلاصطدام

توجد،والجنوبيالشمالىالقطبينمناطقوفي

السفنإنقاذفيتستخدمالتى،القطبيةالجليدكاسحات

العلميةالأبحاثإدارةفيوكذلكالثاوج،تحاصرهاالتى

المناطقوفي.بالثلوجالمغطاةالمياهعبرالإكلدادسفنوحماية

كاسحاتتستخدم،الشماليةالقطبية!ةورةاب

مساراتفتحفيالشتاءفصلفيالثماليالقطبجليد

التينسبياالرقيقةالثلجطبقاتقيكسيربالقيامالسفن

المناطقخارجوالانهاروالبحيراتافيحارسطحتكسو

كندا،هيالجليدكاسحاتتعمثتخدمالنيوالبلاد.القطبية

والولايات)سابقا(السوفييتيزالاتحاد،واليابانوألمانيا

،االأمريكيةالمتحدة

وأالشاطئأوالميناءيحمىجدأرالأمواجكاسر

يؤمن.القويةالأموأجمنالشاطئمنمبكللىةعلىالمنشات

ترسوأنالسفنتستطيعحيث،هادئةمن!لقةالأمواجكاسر

عمليةأثناءمؤقتةحمايةالأمواجكاسريؤمنكما،بأمان

الأمواجتفقد.المعادنأوالنفطصتشافاأثناءأوالتشييد

.الأمواجبكاسرارتطامهاعندطاقاتهامنالكثير

منأو،التربةمنمتراساالأمواجكاسريكونقد

منالأمواجكواسربعضتبنى.الى!سممنتمنأوالصخور

وأالفولاذأوالبناءخشبمنألواحمنأيأواحر!ئز

البحر،قاعإلىوتسحبمتلاصقة-وضعحيث،الإسمنت

صفينفيالركائزتوضع،بعضالحالاتوفي.البحيرةأو

الأمواجكاسرنوعأمابالصمخور.!ابينهالفراغويملأ

الأمريكية،المتحدةبالولايات،ميتشيجانب!خيرةفيالأمواخكالمر

العاتية.الأمواجم!شيكاعو،ميناءيحمي

95لعظاماكاسر

،البحيرةأرضيةأوالبحرقاعحالةعلىيعتمدفهو،المستعمل

فيركائز.منأكواماستعمالالرخوةالأرضيةتتطلبفمثلا،

يختبرأنيجب.كمتراستدعمالصلبةالأرضيةأنحين

وأالموانئحمايةعلىقدرتهمنللتأكدالأمواجكاسرتصميم

طويلة.فتراتوعلى،المتوقعةالعواصفأشدفىالشواطئ

.الأمواجحاجز:أيضاانظر

مجوعةالحجركاسر

شديدة،صغيرةنباتات

تنمو،الاحتمالعلىالقدرة

والمعتدلةالباردةالمناطقفى

منالشماليالنصففي

علىوأطلق.الأرضيةالكرة

اسمالنباتمنالنوعهذا

تنمولأنهاالحجركاسر

.الجبالصخوروسط

الحجركاسرالكثيفةأوراقهاوتنبت

.الأرضمنقريبةوالسميكة

منعناقيدوتحمل،أعلىإلىمستقيمةالزهرةسويقةوتنمو

.اللونوالصفراء،والأرجوانية،والقرنفليةالبيضاء،الأزهار

أسدية.وعشربتلاتوخمسسبلاتخمسوللزهرة

ورودولهأوروبا،فىالمرجيالحجركاسرنوعوينتشر

الربيع.فصلفيأزهارهاتتفبحبيضاء

بمالكوبيةبمجنبة،الدوتزية؟الكشمشايضا:انظر

الشائك.الكشمش،الكاذبالبرتقال

إفريقيا،جبالمناطقنسورأكبرأحدالعظامسرول

وطول،سمأ71و49بينطولهيتراوحوأوروبا.وآسيا

والقاتمة.الخفيفةدألوانهمميزكبيرنسرالعظامكاسر



بوينتكاسل06

بالحيواناتأعظاماكاسرويتغذى.م3و72.بينجناحه

بإلقائهاالعظامي!سسرأحياناوهو،الميتةأوالمريضةالجريحة

أطوناسوداءمأعضاأاكاسروأجنحةالجو.منالصخورعلى

بيضاء.خطوطمع

بإنجلترا،إسك!فىحكوميةمقاطعةيويتكاسل

التايمز.نهرمصبعندتقع.نسمة008422سكانهاعدد

وساوثهادبيجومددالبحريأيلاندكانفيمنتجعتضم

للنفطأنابيبحطأيلاندكانفىفييوجد.وثندرليبنفلين

والأثاثأغواربابناءصناعاتأيضمابهاوتوجدوالغاز

أ!رفاعندأ!اقعةاالمستنقعاتتعد.الهندسيةوالصناعات

الطبيعية.الحظهائرمنللجزيرةالشرقي

نور!برلاشدفيمحليةح!صميئم!قاطعةموردتولسل

مركزهايقع.نسمة007.94سكانهاعددبإنجلترا.

واديفيموربثالقديمةالتجاريةالمدينةفيالإداري

المناطقفىالرمليةالشطآنمنبعددالمقاطعةتتمتع.إنزبيك

الفحمتعدين،الخفيفةالهندسسيةصناعاتهاتشمل.الريفية

بونتلاند.حاضرتها.الألومنيوموصهر،الحجري

في!لس!ىانتفاصةبدأت.افدفافهل،سلول

بعضتمردحيث،أم408عاممارسمنالرالغفىأجاأسترا

فىويلزساوثنيوفيحكوميةمزرعةمنعليهماالمحكوم

أسلحةعلىاستواسات!ا،سيدنىمنلالقربه!!كاس!!

قواتمنجنوذاجوسشونجورجاشائدقادوذخائر.نارية

عندأغئيماتاقواتأصتقتواسيدنىفيويلزنيوساوث

ناشد.مارسمنالخامسفيباراماتامنأغربباويندسور

المتمردينمنالعديد.كانالامشسلامالمتمردينجونستون

الاستسلامرفضوا،الأيرلندييناسمياسيينالسجناءمن

نأوإماحريتهماينالواأنإماردهمكان،التحديوفضلوا

وتشتتعليهمالنارالقواتأطلقتعندئذيموتوابم

القبضمنالأمرنهايةفيالقواتوتمكنتوفرواالمتمردون

منتسعةإعدامتلتالتىأضلاثةاالأيامبعدالمتمردينعلى

فيريفركولإلىوالثلاثونالأربعةوأرسلقادتهم

بأ!شراليا.نيوكاسل

تقع.الشماليةأيرأضدافيحكوميةمقاطعةكاسلردع

عدد.الإداريمركزهاتعدالتىبلفامستشرقيجنوب

مليئةالريفيةكاسلريغومناطق.نسمة07206سكانها

المناطقوتعد.أصلألبانالماشيةتربيةومواعيبالحقول

محافظةفيكاسلريغوتقع،لبلفاستضواحيالحضرية

ألستر.

ألستر.أيضا:انظر

حروفسابكام(.-766أ)296وليمعاسلون،

الطباعةحروفمازالتحيث.الجنسيةدريطاني،طباعة

نطاقعلىتستخدمصممهااكتىوالأحجامالأنواعاالمحتلفة

التيالاصليةالقديمةالطباعةحرو!ظلت.اليومواسع

التاسعالقرنأواسطحتىالاستخدامقيدكاسلونابتكرها

مسبوكاتهعلىاعتمدتالتيالتصميماتوكانتعشر.

الطاعة.حروفسابكيعلىقويتأثيرذات

وووسسترهيرفوردفىكرادبفىح!المسلونوأ!د

ولحفر،الأدواتلصنعلندنفىورشةوأنشألمحانجلترا،

بدأ،لاحقوقتوفى.البنادقعلىفضيةزخارف

وأنتج،البارزةالطباعةحروفوصبتصميمافىكاسلون

أوجهمنالعديدأم742و1722عامىل!تأغترةافى

وليمابنهوقام.الجديدةأ!باعة11حروث

صناعةبتوسيعوحفيداهابنهوزوجةأم(،-778ا072)

الطاعةصوففي

سيسيا.(م6191-4681)روجر،سمنتكا

نأقبلالبريطانيةالقنصليةبالهيئةموظفاكانأيرلندي

الخيانةبتهمةشنقاالبريطانيونأعدمهأيرلنديا.ثائرايص!ت

ام(.-189أ19)4اللأولىالعالميةالحربخلالالعظمى

(الانلوجهير)دونكينجزتاونفىكاسمنتوأسد

إلىوسافردبلنفىتعلي!هوتلقى.بأيرلندادبلنصتأعرببا

وفي.القنصليةبالحدمةالتحاقهقب!!إفريقيافيكثيرةأنحاء

حولتحقيقلمجاجراءالبريطانيةالحكومةامرته،أم306عام

)زائيرالحرةأممونغوافىالسكرقصبمزارعفىالأحوال

إعادةإلىالصددهذافيأعدهالذيالتقريروأدى(،الان

جذرية.بصورةالمنطقةإدارةتنطم

دير!فيعاماقنصلأأصبححيثالبرازيلإلىنقل

منهطلبت،التاليالعاموفى.أم909عامفيجانيرو

تجارةظروفحولتحرياتإجراءالبريطانيةالحكومة

علىخطيرةأمثلةعنتقريرهوكشفبيرو.فىالمطاط

نهرامتدادعلىالمطاطمزارعفىأطعمالالوحشيةالمعاملة

حكومةتقومأنآملةالبريطانيةالحكومةوانتظرتلوتومايو.

التقريرنشرتوأخيراالأمر،هذاحيالاللازمباحراءبيرو

.أم219عامفي

تقديراأم119عامفيفارس!لقبمنحهوبعد

عامفىالقنصليالعملعنكاسمنتتقاعد،لخدماته

للقضيةتأييدهأعلنحيثأيرلنداإلىوعادأم319

خلالألمانياإلىكاسمنتوسحافر.والوطنيةالجمهورية

الحربأسرىإقناعوحاولالأولىالعالميةالحرب

.كماالألمانىالجيشفيأيرلنديلواءبتشكيلالأيرلنديين

محملةسفينةبإرسالالألمانيةالحكومةإقناعاستطاعأنه



وأسرواالسفينةالبريطانيونوأغرقأيرلندا.إلىبالأسلحة

ألمانية.غواصةمتنعلىأيرلنداإلىكلموله2وبعدكاسمنت

العظمىالخيانةبتهمةوادينلندنفيمحاكمتهوتمت

.أم619أغسطس3فىبلندنبمتونفيلسجنفيوشنق

،أم69ءعامفيأيرلنداإلى!طسمنترفاتنقلوتم

رسمية.جنازةبعدجلاسنيفنفي،دفنهأعيدحيث

.(ولجط)ئزجوا،نوبل:نظرا0ريئيه،سنكا

فىطروادةوملكةملكوهيكوبة،بريامابنةعاسددرا

كانتكاسندرافإن،للأسطورةووفقا.اليونانيةالأساطير

أنهوزعمهواها،فيوقعأبوئوأنحدإلم!الجمالفائقة

لمكاسندراأنغير.بالمستقبلالتنبؤعلي،القدرةوهبها

أمراأصدربأنبمعاقبتهاغاضباأبولووقاء،الحبتبادله

نبوءاتها.منهمأحديصدؤ،بألاللجميع

بعدممرارامواطنيهاحذرتقدكاس!دراوكانت

حصانإدخالوبعدم،الطرواديةهيلينأسرفيالاستمرار

سيجلبذلكلأنطروادةمدينةأهـوارداخلطروادة

نبوءتها،وصدقت.تقوللمابالأيلق31أحدألكنالشر،

الأعداء.أسديفيطروادةفسقطتالأساطير،حسب

عندماأثينامذبحفىالصلاةتؤديكاتدراوكانت

مسينيإلىوأخذهاأجاممنوناستعبدهاو،طروادةسقطت

بقتلها.وأيجستوسكليتصشستراقامتحيث

حيثكاسندرا،قصةالأدبيةالأعمالتحب!ماوكثيرا

)مأساويين(تراجيديينعملينفياسئيسيةالشخصيةكانت

..مق584أيسخيلوستأليفأجاممنونهماقديمينيونانيين

وظهرت..مق541يوربيدسألفهاادشططروادةونساء

وكريسيداترويلوسشكسبيروليمأهـوايةفىأيضاكاسندرا

قصتهاأنكما.أم206و8915عاهيبينكتبهاالتي

شيلر،فريدريشنظمهاالتيالأشعاركأ5العديدفيوردت

اسموأصبحهولمز.وندلوأوليفر،ر،زيتيوجابريلودانتي

.بالهلاكنذيرلأيمزا)بعدفيماكاسندرا

.طروادة:أيضاانظر

ممثلم(.9691-1)875لويسالسبر،كاسون

برناردجورجلمسرحياتباخراجهاشتهر،بريطانىومخرج

الثانيةالعالميةالحرباندلاعوقبلشكبير.ووليمشو

سيبيلديموزوجتهكاسونمثلأم(،-459أ)939

مسؤولأوكانشو،مسرحياتمنالعديدفيثورندايك

جونمعبالتعاونليرالملكلم!مرحيةإخراخأولعن

الحربخلالكاسونعمل.أولدفيكمسرحفيجيلفود

الموسيقىتشجيعبمجلصرالدرامالشعبةمديراالثانيةالعالمية

16للوردا،سىكا

سيبيلديمبصحبةكاسونقامالحربانتهاءوبعد،والادأب

العالمحولجولةبينهامنالنطاقواسعةبجولات

العشرين.القرنخمسينياتمنتصففيسنتيناستغرقت

وتلقىلمحانجلتراميرسيسايدفيبيركنهيدفيكاسونولد

عامفارسلقبومنح،لندنوفيروثنمدرسةفيتعليمه

.أم459

أبرزأحد.(-م0191)هيوالسير،كاسون

المهرجانفيللمعمارمديراعمل،البريطانيينالمعماريين

تحتمعماريا04حواليوعملأم،519عامالبريطانى

.المئويالجناحبتصميمبنفسهوقام،المعرضلإعدادقيادته

الأقسامكاسونأعدهاالتيالأخرىالتصميماتبينومن

فيالادابكليةومبنىبرمنجهامبجامعةالسكنية

كمبرد!.

سانكليةفيتعليمهوتلقى.لندنفىكاسونولد

الثانيةالعالميةالحربخلالوعمل،كمبردجفيجون

قبلالجويالدفاعبوزارةتمويهضابطام(9-45أ)939

والريف.المدنفيالتخططمجالفيبعدفيمايعملأن

تقديراأم529عامفيفارسلقبعلىكاسونوحصل

5391عامىوبينالمعمار،مجالفيلإسهاماته

بالكليةالبيئىللتخطيطأستاذاكاسونعمل،أم79وه

رئيساأم769عامفيكاسونوأصبح.للفنونالملكية

بالملالننمساكنمؤلفاتهبينومن.الملكيةللأكاديمية

المشهدم(،491)8الفكتوريالمعمارم(،491)7

ام(.)689الداخليةالديكوراتتصميم:الداخلى

أستراليسياسىأم(.-0981769)اللورد،كاسي

عاموحتى6591عاممنلأسترألياعاماحاكماعمل

المنصب.هذايشغلأستراليثالثوكان،أم969

فيتعليمهوتلقىبرلينفيجاردنركاسيريتشاردولد

عامفيبالجيشوالتحقبإنجلترا،كمبردجفيثمملبورن

الأولىالعالميةالحربخلالرائدرتبةإلىوارتقىام419

عسكرية.أوسمةعلىوحصلأم(،819-أ19)4

فيبفوزهأستراليافيالعسياسيعملهكاسياستهل

عدةوشغلأم319عامفيالنوابمجلسانتخابات

والوزير،الفيدراليالخزانةوزيربينهامنهامةمناصب

والصناعية.العلميةوالأبحاثالتنميةعنالمسؤول

(اما-459)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

فقد،والخارجيالداخليالصعيدينعلىكاسياشتهر

9391عامىبينوالتنميةللتموينوزيراأستراليافىعمل

الولاياتلدىلأسترالياأولسفيرأعينثمأم49و.

4291عامىبينبريطانيافيكاسي.وعملالمتحدة
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فىوعضواالأوسسطالشرقلشؤوندولةووزيرام439و

عاميبينللبنغالحاكماثم،البريطانىالحربمجلس

.ام469و4491

عملحيثام469عامفيأمشرألياإلىكاسيعاد

ثمأم519و0591عامىخلالالقوميةللتنميةوزيرا

.أم069عامحتىالخارجيةللشؤونوزيرا

.المزهرةالنباتاتعدىيطدقاسماليدوركاسدات

النباتاتأكثرهىالزهريةالنباتاتأوالمزهرةوالنباتات

مننوع023ر...منأكثرويوجد.الأرضعلىوفرة

من،للغايةمتباينةبيئاتفىتنمووهيالبذور.كاسيات

عريضةالأشجاروتعتبر.الصحارىإلىالمحيطات

النباتاتوأغلب،المحاصيلنباتاتوكل،الأوراق

كاسياتمنوالتندراتوالصحارى،المروجفيالموجودة

ور.البذ

تكاثرأعضاءتنتجزهوراالبذوركاممياتتحمل

مدقة.رتدعىالأنوثةاتكاثروأعضاءسداةوتدعىالذكورة

إلى(ذكرية)خلاياالحيينتحمللقاححبوبالسداةتنتج

تصبحبييضاتتدعىبنياتعلىالمدقاتتحتوي.المدقات

ثمرةإلىأسييضةاتتحول.الحيينبوسساطةتلقيحهابعدبذورا

مثل،لحميةلينةأو،الجوزةمثل،وجافةقاسيةتكونقد

ذواتيمجموعتينمنواحدةالبذوركاسيات.العليقثمرة

وأزهوراتحمللاالبذور،عاريات،الثانيةوالمجموعةبذور.

مثل،الورقإبريةالأشجارالبذورعارياتوتشمل.ثمارا

والأرز.الصنوبر

ذواتمنالبذوركاسياتأنواعأرلاعثلاثةونحو

رفيعتانورقتانالفلقتينذاتبذورلدىتوجد.الفلقتين

البذوركاسياتمنالأخرىالأنواعأما.الفلقتينتدعيان

.واحدةفلقةلهابذوراوتنتج.فلقةذاتفهي

.البذرةالبذوربمعارياتبمالزهرة:أيضاانظر

هرةر

ةرول

داحلالبذورتنمو.الجطتبدورعلىتحقويبذوركاشةوثمرةزهرة

تماح.شجرةوثمرةزهرةأعلاهوموضيع،لتصئتمرة،الزهرةمدقة

جنوبكمأ02بعدعلىتقعإيطاليةبلدةعاسيدو

وظل.نسمة002623سكانهاعدديبلغروما،شرقى

للرهبانمقراالشهيرالبنيدكتىكاسينومونتدير

اندلعقدضارقتالوكان.م952عاممنذالبنيدكتيين

-1)939الثانيةالعالميةالحربإبانكاسمينوفي

المدينةهذهمنالألمانيةاغواتااتخذتعندماام(459

الامشيلاءفيالحلفاءمحاولاتمنهقاومتلهامعقلا

وأعيد،الحربخلالتماماالمدينةدمرتوقدعليها.

بعد.فيمابناؤها

-؟)جايوس،لونجينوسكاسيوس

بروتصجنيوسماركوسمعقادرومانيجنرال.م(.ق24

بينالأهليةالحربفخلالقيصر.يوليوسضدالمؤامرة

وأنتصربومبيإلىأسطولآكاسيوسقاد،وبومبيقيصر

وظيفةفيوعينهكاسيوسعنوعفا،الحربفىقيصمر

معكاسيوسوهرب..مق44عامفى)قاض(بريتور

كبيرا،جيشاوكونا،انشرقإلىبروتسزوجتهشقية!

فيليبى.فيهزماهماوأو!ضافيانأنطونىماركولكن

.معسكرهعلىالاستيلاءتمعندماكاسيوسوانتحر

.يوليوسقيصر،:أيفئانظرا

مضربكرةلاعب(.أم-69)5تبكاش،

عامويمبلدونفىالرجالفرديببطولةفازأسترالى)تنس(

فيالزوجىنهائياتإلىوصلقدكاشوكان.أم879

جونمعثمأم،849عاممكنيميبولمعويمبلدون

فريقفيأساسياعضوأكاشكان.أم859عامأصدفتزجيرا

عامالسويدهزمالذيديفزكأسبطولةفيأستراليا

.أم869

بأستراليا.ملبورنفىكاشهارتباتريكفىولد

أمريكيوملحنمغن(.-3291)دجولى،عاش

الناجحةاعمالهكانت.الريفيةالموسيقىفيمختص

ويعد.السنةفيعرض003علىتزيدالغنائيةوجولاته

حققواالذينالريفموسيقىفنانيأكثرمنواحدأكاش

جعلهالمنهكالمتواصلعملهأنغير،العالمفىتجاريانجاحا

ألحقتالتىوالمهدئاتالمنبهاتعلىمتزايدةبصفةيعتمد

وقضاءقانونيةمحاسباتوبعد.جسيمةصحيةأضرارابه

أواخرفيمتاعبهعلىكالقتغلببالسجنقصيرةفترة

جونيالثانيةزوجتهبمساعدةالعشرينالقرنمناستينيات

كارتر.

الأولبالجهيرموسيقيايعرفوالذيالقويوبصوته

السجناءعنشعبيةوأغانىقداسيةأغانىكاشغنى
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منوغيرهمالأمريكيينوالهنودنونالةطعنرصات

المحرومين.

منحصةمقابليزرعكانهزارعابنوكاش

مليونمنهابيعلهناجحةأغنيةأولوسجل.المحصول

علىأمشىإننيبعنوانوهيام،6ء9عامفينسخة

سجنأغانيالأخرىالناجحةأعمالهبينومن،الحبل

نم(.ا)569فولسوم

مقص،أبوأيضايسمىالكاشمططائر.طالمالكاشط،

جاء.بهوشبيهالنورس!،بطائرعلاقةذأ!مائيطائروهو

علىوسرعةبخفةالمرورفىعادتهصشالطائرهذااسم

الجزءيحفظبينمامفتوخا،منقارهويبق!،الماء.سطح

والأسماكالحشراتبهيغرفالسط!حتحتمنهالسفلى

اسمويأتي.الأخرىالصغيرةوالحيواناتوالروبيانالصغيرة

وقسمه،بالشفرةالشبيهالرقيقءنقارهمنمقص()أبو

طائرالكاشطويحمل.الأعلىالجزءم!أطولالأسفل

سطحلمسمنأجنحتهليحفظالطيرانعند+بزاويةجسمه

الماء.

للبحيراتالراكدةالمياهمنالكاشططيورتتغذى

الليلفيغالباغذاءهاوتتناو!.المستنفكاتوأطراف

.لظلاموا

وضيقمستطلرأسىالطائر،هذاأحين(ا)إنسانبؤبؤ

الظلامفيالرؤيةعلىيساعدهوهذا.القطبؤبؤمثل

وكارهاأتبنيأنيسةطيورالكاشطيىصر.أفضلبصورة

إلىافرادهاعدديصلمستعمراتفيالرمالركامعلى

طائر.ألف

والكاشطالهنديالكاشططائرمن/كلمناقيرولون

ولطائر.البرتقالياللونإلىتميلحمرأءالأمريكيالأسود

البرتقالي.اللونإلىيميلأصفراصنقارالإفريقىالكاشط

الطائر.:أيضاانظر

محمد.م(4701-؟هـ،664-؟)شعريلكاا

بكتاباسمهيرتبطالكاشغري،م!حمدبنالحسينابن

عنيكتبالعربيةباللغةكتابأولوهوالتركلغاتديوان

أنهسوىمؤلفهعنكثيرشيءيعرفولا.الوسطىآسيا

يجيدكانوأنهالصينحدودعلىكاشغرأهلمنفاضل

آسياسكانولهجاتلغاتإجادةإلىإضافةالعربيةاللغة

الحضاريةالجغرافيافىمصدرايعد،والكتاب.الوسطى

أماكنتحديدتناولحيث،الوسطىلم*مميااللغويةوالجغرافية

التاريخيةالجغرافياعنالتفاصيلم!!ضالقبائلسكن

مستديرةخريطةوبالكتابفيها،يقيصونالتيللبلدان

كاشغرمدينةالكاشمغريجعلوقد.للعالمالشكل

إلىالتركلغاتديوانكتابتأليفويرجعمركزها،

سنةنحو،الهجريالخامسالقرنمنالثانيالنصف

ام(.720هـ،)464

حركةا!شارات(،)تقويمالإلكترونياتانظر:الكالقمص.

)جدول(.الراديو(،الضوئية)الإشاراتالمرور

.الدخانمكشافانظر:.التأيينكالق!ص

كانإذاماتحديدفيتساعدأداةالكذبكاشص

المرسامةعليهويطلقلا.أمالحقيقةيقولماشخص

تحدثالتيالجسميةالتغيراتيسجلوهوا!لضاعفة،

التغيراتهذهوتتضمن.الأسئلةعلىفعلردبوصفها

والتنفس،للتعرقالنبضومعدل،الدمضغطفىتحويرات

شخ!يكذبعندماالتحويرأتهذهتحدثأنويمكن

وأليابان،المتحدةالولاياتمثلالبلدانبعضوفىما.

أسئلةتوجيهفيوألمحققينالشرطةالكذبكاشفيساعد

وفي.جريمةفيالمحتملتورطهمحولبهمالمشتبهإلى

العملأصحابالكذبكاشفيساعدأيضاأخرىبلدان

منوالتحقق،للوظائفالمتقدمةالعناصرأنسباختيارفى

الأخلاقية.وسيرتهمسلوكهمحسن

هذهأنومؤيدوهالكذبكاشفخبراءويعتقد

بعضفيفصلوقد.عاليةبدرجةصحيحةالاختبارات

كاشفاختباراتأساسعلىالأمريكيةالمحاكمقضايا

نأيعتقدونالقانونخبراءمنالكثيرينولكن.الكذب

الأسئلة.علىالشخصفعلردودويسجليقيسالكذبكاشف

نأيمكىالجسمفيوظائف!عدةفيتغيراتتتضمنالردودوهده

الشخص.يكذبعندماتحدث
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تتعيراررا:طائمىبعص!أنكيرويبيركذبلكاشفبيانيشكل

فإ-،الحقيقةيقولاتاحشخصاكانفإذا.اصكد!ايحدثعندما

إلايع!صلاأو،المحتبرةالوظائففىتغييرأيلايعكصالبيانىالخط

لإدالشحص!د!إداأما.المظهللةالمساحةلىكمافيها،طفيفاتغييرا

مب!!هوحصما،الوطائف!هدهم!أكترأوواحدفيتغيرإلىيشيرالح!ز

المطللة.عيرالمساحةفي

صحيحةأجستالكذبكاشمفبمساعدةالمحصلةالشهادة

مح!صمة.فىدليلالاستعمإلهاكافيةبدرجة

قبلمناممذباكاشفاستعماليعدفرنساوفي

أتحضايااغالبيةفىالقضاةفإنوه!!ذا.مشروعغيرالشرطة

بوساطةالمحصلةالشهادةباتخاذيسمحونلاالجنائية

المرافعة.فيدليلاال!صذبكاشف

كاشفاستعمالعلىيوافقالذيالشخصيجلس

الأسئلة،عنبالإجابةيقومعندماكرسىعلى،الكذب

الدموضغطالنبضمعدلالكذبكاشفويسجل

الجسموظائفعنمتواصلةوبيانات،والتعرقوالتنفس

بعضوتتعلق.متحركمرسامعلىخطوطبرسموذلك

التيبالمادةالكذبكاشفاختبارخلالالمووحةالأسئلة

قليليكونأوبها،يتعلقفلاالاخربعضهاأمافيها.يحقق

ويجابالاختبار.صحةلتحسينتضمأنهاغيربها.العلاقة

يظهرأسشحص،اماح!ذبفإذالا.أوبنعمسؤالكلعن

الجسم،وظائفإحدىفيتغيراتعادةالبيانىالمرسام

الردبسببالتغيراتهذهوتحدثتسجيلهايجري

الفاحصويترجم.الكذبقولهعلىللشخصالانفعالي

الاختبار.نتائجالكذببكاشف

عالموهو،للارسون.إيجونطور،ام129عامفى

عاموفي.الكذبكاشفأجهزةأحد،أمريكىنفس

الكذبكاشفمنظهماتمنعددأجتمعأم،669

الإشراففيالاتحادهذايساعدامريكا.فياتحادلتشكيل

مواصفاتويضع،الكذبكاشفأجهزةاستعمالعلى

الأمريكيالخترعطور،أم729عاموفى.بهللفاحصين

الجهازوهذا،النفسيالإجهادرافع:سمىجهازابيلألن

يمكنوالتيالصوتفيالخفيفةالاضطراباتعنيبحث

لا.أوالحقيقةيقولأ!شخصاكانإذاع!ات!صشفأن

تماما،صحيحالي!الجهازأنعلىالخبراءغالبيةوشفق

المتعددالتسجيلجهازمعيستعملعندمامفيدأنهغير

الوظائف.

مكاندتحديديستخدمج!ازالمعادنش!ول

الجهازهذاويطلق.الخبأةأوالمفقودةالعدنيةالأجساما

واسعبش!صلويستخدمما،معددوجودحالفىإشارات

الاماكنفىينقبونالذينأ!ضوزاعنأساحث!تاقب!!صكأ

منوغيرهاوالمجوهراتالقديمةالنقديةالقم!!صتأ،ثرية1

الكشففيالجهازهذاالشرطةوتستخدم.الثمينةالأشياء

الجنائية.التحقيقاتوفىالمعادذ،عن

وأحدة،بطريقةالمعادنعنكافةالكشفأجهزةتعمل

والتصميم،الشكلفيتختلفذلكمنالرغمعلىوأس!سها

معربطهشمكبيراستقصائىملفالجهازهذافىيوجد

فإنما،معدنوجودحالوفي.ترددهفييتح!صممتذبذب

.المتذبذبترددفيتغيرعنهويمت!تتغير،اطلفحاثية

عنتتمالتغيرهذالاكتشافالممستخدمةقأ!إاواحدى

التيتلكمعالمتذبذبيعطيهاالتيالإشارةمزجطريق

ويمكن.نفسهالترددعلىيعملآخرمتذلذبيعطيها

الحقديةكالقطعالمعادلىعنالكشففىيستحدم.اللعادنكاشف

.الأرضتحتالمدفولةالثمينةالأشياءمنوغيرهاوالمجوهرات
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ملفمتذبذبتردديتغيرعندماقطمصوتسماع

ما.معدنوجودبسببالاستقصاء،

ألسترإقليمتكونالتىالثلاثالآمماطعاتإحدى!طول

البلاد.منالشماليالجزءفىوتقعأيرك-ا،جمهوريةفي

،والتلالالبحيراتمقاطعةالمممأحياناكافانعلىويطلق

مساحتها،منكبيراحيزاتشغلالسماتهذهلأنوذلك

كافانومقاطعة.الغربيالشمالفيجهلميةسلسلةوهنالك

فيها،الرئيسيةالمدينة،كافانمدينةمع2تعذ،ريفيةمقاطعة

وال!شئالرئيسى.الخدماتمركز

مقاطعةسكانعدديزدلم.الحكمونظامالسكان

السابقالتعدادمنذطفيفةزيادةسوىام869عامكافان

منالهجرةمعدللأنوذلك؟أم819عامأجريالذي

عددأنويذكرأيرلندا.فيالمعدلاتأعلقمنهوالمقاطعة

حلولحتىمطردانخفاضفي؟طنكافانسكان

من%08ويعيش.الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

ريفية.مناطقفىكافانمقاطعةسكان

الرومانمنهمكافانسكانمن8%إهنسبتهماإن

فيالنمسبمعظممنأقلنسبةوهذه،الكاثوليك

الكنيسةإلىتبقوامنمعظموينت!أيرلندا.جمهورية

الكنيسةأتباعمنعدداأيضاهناكانأكما.الأيرلندية

كلمور،لأسقفيةكافانسكانأكثريةوتتبع.المشيخية

بالنسبةأوالكاثوليكالرومانل!عيسةبالنسبةسواء

فيالكاثوليكالرومانوتمثاتدرائية.الأيرلنديةللكنيسة

كافانمقاطعة!ىتقعحلابةمناظرلهاتحيطيبرةبحيرةأوختربحيرة

الأبراجأحدبقاياتقفالحزر،إحدىشاطئعلىا.إيرننهروتعذي

كلوجختر.قلعةأطلالمنتبقىماوهو،الأثريةالدائرية

الأيرلنديةالكنيسةكاتدرائيةتقعحينفي،كافانمدينة

.المجاورةكلمورمدينةفي

دايلبرلمانفينوابخمسةمعاومونهانكافانويمثل

ومقره،المقاطعةمجلسالمحليالحكمأمورويدير.إيرين

مدنيا.مجلممئاللمدينةأنكما.كافانمدينة

سكانهاثلثيشتغلزراعيةمقاطعةكافانالاقتصاد.

متوسطة،وإماالحجمصغيرةإماومزارعها.المزارعفى

وأراضيهكتارا.35-01بينمعظمهامساحةتتراوح

%99العشبيغطيإذ،المحاصيللزراعةتصبحلاالمزارع

إنتاجعلىفيهاالرئيسىالجهدوينصبمساحتها.من

معظموتربي.بالحليبالمقاشدتزويدبهدف،الألبان

فيللخنازيرمنتجأكبرهىكافانأنكما.الماشيةالمزارع

توجدحيثالشرقفىوخاصةأيرلندا،جمهورية

التصنيعأعمالوتستقطب.الضخمةالإنتاجوحدأت

فينشاطأهمالصناعةوتعتبر،كافانفىالعمالةخمس

بيليبرةمنكلفىالألبانإنتاجمصانعفهنالكالميدانهذا

كافانفياللحومإنتاجومصانعوفرجينيا،وكيلاشاندرة

الزجاجيةالأوانىوتصنع.وشيركفوكوباليجيمردف

فيالفولاذيةالمنتجاتوتصنع،كافانبلدةفىالبلورية

الملابص!:فتشملالأخرىالصناعاتأما.بيليبرة

البلاستيكيةوالموادوالدهاناتالكهربائيةوالمحولات

ئوالنسيج.والمطا

الخدماتفىكافانسكانثلثمنأكترويعمل

والإدارةبالتجزئةالبيعأعمالفيوبخاصة،الصناعية

أهميتها،السياحيةللصناعةأنكما.والصحةوالتعليم

دناريهما()غابيانحرجيانمتنزهانالمقاطعةفيويوجد

فيشائعازالمابالصنارةالسمكصيدأنكماوكلكين.

.البحيراتمنالعديد

لأنهاوذلك،الرئيسيالتصديرمركزهيكافانومدينة

الشماليالاتجاهفيدبلنبنالموصل3*-طريقعلىتقع

إلىالموصلةلا53بتلتقيحيث،الشماليةوأيرلنداالغربي

موجزةحقائق

نسمة.75652:السكان

2.أكم198،:المساحة

للتربت.كنجزكورت،ليليبرة،كوتهل،،كافان:اللدنأكبر

الدواحن.الحنارير،،الحليب،الماشية:الزراعية:الرئي!يةالمنتجات

.الأخشاب،الجصالقرميد،:أخرىرئيسيةمنتجات

الأواني،الألبانمنتحات،الملابس،الكيميائيةالمواد:الصناعية

السلع،المطابع،اللحوممنتجاتالحفيفة،الهنديسة،انزجاحية

الفولاذية.

)منحفص(.وهدةوتعمى()كابهانالأيرلديةالكلمةمن:الاسمأصل
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الوحيدالحديديوالخط.مونهانإلىالموصلةي!54وأثلون

حدودعندكنجزحصرتمدينةفىالشحنلقطاراتهو

المقاطعة.

ماالبلاددأخلإلىتمتدطويلةمقاطعةكافان.السطح

والغربىالشرقيأيرلنداساحليمنكم03منيقرب

كم.24لهاعرضأقصىيبلغكما،كم09طولهاويبلغ

الشمالية/لأيرلنداأخابعةافرمانهالشمالمنالمقاطعةويحد

ومن:أ!نجفورد،ليترمأخربامنويحدها،ومونهان

وويستميث.ميثالجنوب

ترتفعمنخفضةأسمهاووكافانشرقىأراضىومعظما

أضلاأ!ابعضأنبيدالبحر،سطحفوقأم5و.م75بينما

الصفحياطيز:االأردوازاصخرويكون.ذلكمنأعلى

تلالالصلبأ!همحراوتكصو.للمنطقةالجيولوجيالأساس

الكتلتجرفهاالتىالموادترسباتمنمكونةكثيرةجليدية

التلالب!تالواقعةالمنخفضةالوديانوفي.المتحركةالجليدية

والجداولالبحيراتمنالعديديوجد،الجليدية

مناظرخلقفىوالبحيراتالتلالوتساه!ا.والمستنقعات

فىمائىامتداد!برأأوترلحيرةولشكل.جميلةطبيعية

فىأضصبالحقاطعةأنحاءمعظمامنماءهاوتستقيالمقاطعة

أجة.أصشمااأيرأخدافيالأخرىوالبحيراتإيرننهر

أنواعمنالتربةأسال!فيت!صن،أمخربىاالشمالفىأما

والصخرأصفحىاوالط!!أمملسىاالحجرمنالعهدحدسة

وديانتتخللهابريةهضابأبالغافيوالمنطقة.الرملى

جبالفيم006إلىلتصلوترتمإلأرض.عميقة

لنوالرئيسيالمغذيبوتشانونمنطقةوتعتبر.كولكه

أيرلندا.فىنهرأطولوهو،شانون

منأقلبنالأمطارسحقوطالسنويالمعدلويتراوح

وحواليشرقاالواقعةالمنخفضةالمناطقفيملمأ!...

الشمالفيالارتفاعشديدةالهضابفيملم000.2

م5ينايرشهرفيالحرارةدرجاتمتوسطويبلغ.الغربي

يوليو.شهرفيم51وه

قدالإنسانأنإلىالحجريةالاثارتشير.تاريخيةنبذة

أما.الحديثةالحجريةالعصورمنذكافانمنطقةفىعاش

فيأتتفقدكرانجزالمسماةالبحيراتلمساكنبالنسبة

الجزءتكونالقديمفيالمقاطعةكانتوقد.لاحقزمن

القرنحتىبقيتوقد.السلتيةبريفنيلم!لكةالشرقي

وخاضعة،كوناختمنجزءاالميلاديعشرالسادس

وشيدتعشر،اسمابعالقرنحتىأوزيليعشيرةلسيطرة

أ!قت.اذلكفيوتوسعتالمقاطعةفىالرئيسيةالمدن

ألستر.بمتاريخ،أيرلندا:أيضاان!

السريعه(.الحدمةعم)مطالملطعم:نظرا.الكاقيب

القرآنسورمنفرونال!طسورة.سورة،الكا!زون

التاسعةالشريفالمصح!فيترتيبها.المكيةال!صيم

تسميتهاجاءت.آياتستاياتهاعدد.والمائة

.أ:الكانرون!الكافرونأيهايا):تعالىقولهمنالكافرون

العقيدةأمرتعالجالتيالمكيةأصسورامنالكافرونسورة

علىتركزولكنها،المكيةأعسوراسائرشأنشأنهاالإسلامية

لا)فيه،التفريطولاالاعتقاد،فىالمجاملةعدموجوب

.2.العالرود!تعبدونماأعبد

الشركمنوالبراءةالتوحيدسورةهىاحطفروناسورة

المهادنة،إلىك!سطاللهرسولالمشركوندعافقد،أضلالوا

فنزلتسنة،إلههويعبدوا،سنةآلهتهمايعبدأنمنهأصلبواو

بينالنزاعوتفصلأحصافرين،اأطماعتقطعأحسورةا

الكافرينعلىوترد،الأوثانوعبدة،الإيمانأه!!:الفريقين

.الحالفىالسخيفةالف!صةتلك

سور(،وسورهاياته)ترتيبالكريمالقرآنأيضئا:انظر

الكريم.القران

تشيكيكاتبأم(.29أ-4)883لمحرالرعا!كا،

الثانيةالعالميةالحرببعدعالميةشوةنالالأص!!ايهودي

قصصهمنقليلعددونشرأم(.1-459)939
الخطوطةكتبهتحرقأنيودكانوقد.حياتهأثناءأغصيرةا

قامبرودماكسصديقهأنإلا،وفاتهبعدتنشرأ-التى

ونشرها.بتحريرها

كافكاأعمالارتبطت

!!ير+الفكريةبالحركاتالخيالية

*!-والسرياليةالتعبيرية:مثل

يثننكأ17كل!*-صيندمبملمأنهإد!،والوجودية

؟لأ+!/--؟-أوطبقةأوعقيدةأيمع

ل!-+3!7،معينةعرقيةمجموعة

هـلا!-ء/-إلىكتاباتهول!تنتبم

وكان.معينةادبيةمدرسة

كافكانراترتجمع.بالألمانيةيكتب

صورةفيكاف!صاكتابات

الخيالاتمنعامجووبين،الواقعيالوصفبينفريدة

إلا،بدقةوالأحداثالموادصوروقد.والكواييسوالأحلام

المعنى.أوالغرضعديمةتبدوأنها

الروحيالأمانمنالناسنيهحرمعائاكانكاأبرز

الإحباطمشاهدوتكررت.والوحشةالقلقعليهموسيطر

إلىالوصولمحاولاتهافىكافكاشسحصياتلدى

وتمثل.الخلاصأوالاجتماعيوالقبولكالمعرفة:أهدافها

حياةتميزتوقد.الإنسانومواقفلظروفنموذجاقصصه

وقد.والفشلوالمحاولةواليأسالأملمنبأنماطأبطالها
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هذهتأصلتوقد.مقدسةسلطةعنالبعدألمبمرارةذاقت

بدتذاتهالوقتوفى،الشخصيةالخطيئةفيالعزلة

.محتومكمصير

القصصمنوكثيرارواياتثلاثكاف!أكتب

رجلاعتقلام(،)259المحاكمةروايتهوفي.القصيرة

محاولاتهفشلتوقد.سريةمحكمةلة3بوساوأعدموأدين

يجهلومات،السريةالمحكمةوطبيعة،جرمهطبيعةلمعرفة

استعرضأم(،)269القلعةأخرىروايةوفىشيء.كل

فيالقبولنيلحاولجديدلوافدىالجدوعديمالكفاح

أما.مجهولةعليالسلطةداراتمثلقل!ءودخول،قرية

عنتحكىكوميديةروايةفهيا*(،)127أمريكا

قصصهوأشمهرأمريكا.فىمراهقأوروبىمهاجرمغامرات

فنان،العقابمستعمرة،المسخ؟الحكمهي:القصيرة

.الجوع

الألمانية.يتحدثانيهوديينلأبوينبراغفيكافكاولد

بعدوتوفي.التأميناتفيمحاميا-حياتهمعظمقضىوقد

الرئوتي.بالسلإصابته

الجديدةفرنساانظر:.روبرتريئيهكادلييه،

.(المجكلةف)ب!وسيور،لسالا؟(انوالاستيطالاكتشاف)ا

ئيكيميا.(م0181-1371)هنرى،فنلىشكا

فيالهامةالتجاربمنالعديداكتشفإنجليزيوفيزيائي

عامالأرضكثافةقياساكتشفكما،والحرارةالكيمياء

الميزانان!:.الالتوائيالميزأنمست!خدما،ام897

غيرالكهرباءفيوتجاربهأبحاثهكل!ظمظلت.الالتوائى

هواخرفيزيائيقامحينعشر،التاسعالقر!،حتىمنشورة

جيمسماكسويلى،انظر:للنشر.ساءلىادهاكلاركجيمس

جامعةفيودرسبفرنسا،نيسفىكافظ.شولد.كلارك

،إنجلترافىكمبرد!

الغازسوائلمنشححنةأولحملتزاقلةأولولوولش

ينبعمدينةفىالتصديرصغير()ميناءفرضةمنالطبيعي

قدكانالسوائلوهذه.السعوديةأحربيةابالمملكةالصناعية

الصناعيةالمدينةفىالكائنالتجزئةم!!لفىتصنيعهاتم

منبرميل000.592الناقلةحمولةبلغتوقد.بينبع

والبروبان.البيوتان

الشركاتكبرياتمنواحدةالمحدودةعادئهام

الموادبصناعةالشركةتختص.المتحدةالممل!4فىالصناعية

متاجرهاعبرمنتجاتهاوتبيعبها.المتصلةوالمنتجاتالغذائية

الأسواقمنسلسلةالمحدودةكافنهام9،شرتدير.الخاصة

منعدداالشركةتديركماوأيرلندابريطاقيافىالمركزية

أوروبافيأخرىوأجزاءوأيرلندابريطانيافىالفروع

جنرالشركةتسيطر.إفريقياوجنوبالشماليةوأمريكا

.المحدودةكافنهامعلىالقابضةالشركةوهىأوكسيدنتال

و!ووالكافور،شجرمنتستخرغمادةالكا!ور

،السيقانطويلةالكافوروأشجار.أح5ا+06،الكيميائية

اليابانفيأغلبهاوينمو.الأوراقخضراءالأزهار،بيضاء

.تايوانوجزيرةوالصين

شجرةخشبمنقمابتعريضالكافوريستخرج

الخشبقطععلىالكافورتحجمدحيثللبخار،الكافور

ويستخلصالمادةهذهوتجمع.الشكلزيتيةطبقةمكونا

اللونإلىتميلشفافةشمبهبلوراتشكلفيالكافورمنها

منها.والزيتالماءوإزالةوعصرهاالمادةجمعبعد،الأبيض

فيهايتحولطريقةوهي،بالتساميالبلوراتوتنقى

تاركةالغازيةالحالةإلىرأسماالصلبةالحالةمنالكافور

الكيميائيونينتجالحاضر،الوقتوفيوراءها.الشوائب

الختبرات.فيصناعياالكافور

والأدوية،التجميلمستحضراتفيالكافورويستخدم

مطهر،كدواءالكادضرروحويستعمل.اللكوطلاء

وسبعينالكافور،منأجزاءعشرةبنسبةمزيجمنويتكون

الماء.منوعشرينالكحولمن

ص!

!!ص

م03إلى18وراق!ارلثما

الكافورشجرة

كدواءأحياناالكافوريالباراكلورفينولويستخدم

بينتفاعلمنويتكون،الأسنانطبفيللجراثيمقاتل

آض.ومركبالكافورمادة

الكحوللإفسادالكافورالكيميائيونويستعمل

المشروباتفييعستخدمالذيالنوعوهو،الإثيلي

وذودكنه،للشربيصلحلاالفاسدوالكحول.الكحودية

إلىتؤديالكافورمنالكبيرةوالجرعات.أخرىفوائد

والتشنج.والهذيانالتسمم

ام(.861-181)0ديالكونتكافور،

شعوبتوحيدفياسهمإيطاليزعيمكافوركامليوبنسو



فيارلكاا68

سردينيامملكةلوزراءرئيساصار.واحدةمملكةتحتإيطاليا

0186عامومن،أم985إلى1852عاممنالفترةفى

زعامتهتحتوفرنساسردينياممل!صةخاضت.أم861إلى

منالنمساطردت.أم985عامفىالنمساضدحربا

مملكةقامت.الحربلهذهنتيجة،لومبارديمحافظهة

أجاإيصناأواسطولأياتوحولأصمبارديبضمبعدئدسردينيا

جانصإلى!صافورساعدبروما.المحيطةالمنطقةباستثناء

أم861عامإيطالياتوحيدفيوآخرينجاريبالديجسبي

تورين.فيكافورولد.وروما)فينيسيا(البندقيةبامشثناء

مملكة.سردينيا،إيطاليابمأيضا:انظر

يعترالكبير.الأمشرجونسمكمنمملحبيضا!ا!يار

يتعرض.مترفاطعاماالعالممنعديدةأجزاءفيالكافيار

نأويمكنتبريد،إلىحفظهويحتاجسريعا،للتلفالكافيار

عمدأضلفالمعالهواءسحببعديعبأثمويبستريعقما

روسيا،م!أحطفيارامنأ!الماإنتاجمعظمايجىء.شحنه

ينتجالأسود.واالرماديب!!مااللونفيالكافياريتدرج

الأسترجوناأسماكمننوئجمنجودةالأكثرالكافيار

الأخرىال!صافيارأنواعوتاتي،الأبيضالأسترجونالمسمى

الأوسترامثلالأسترجونسمكمنأخرىأنواعمن

وتكلفةطيبةبنكهةالمضغوطأممافياراويمتاز.والسفروج

.المدروسأوالم!!سورالحفشبيضمنويصنعأقل،إنتاجية

أحيانااللمبوسمكالأبيضالسالمونسمكبيضويسوت

الحفع!.بيض!منكثيراأقلتكلفتهوتعدالكافيار،مثل

الصورةاتفوالعال!ا.منعديدةأنحاءفىكحهياطعامايعتبرالكافيار

الأبيصالدله!!أسترحودمصدرهكا!يارااليميرإشالشمالمن

.أحسروحواسترالأووا

ممرضةأم(.ا-159)865لويساأديت،كافيل

ضحايامنواحدةالمأساويموتهامنهاجع!إنجليزية

أحدعنمسؤولةكافيلكانت.الأولىالعالميةالحرب

القواتاحتلتعندماببلجيكابروكسلفيالمستشفيات

عامالمدينةالألمانية

خلالقامت.ام159

نحوبمساعدةعديدةأشهر

جنودمنجندي002

الحدودإلىبالهربالحلفاء

أطانالأقبض.الهوأحدية

عليهاوح!ص!اعليها

بر/حىتفوهتماآخر.الإعدامبا

كافيلأديثليعستأصطنيةاء/إن:به

دطلقأنقبلوذلك"!كافية

نوروششإلىلاحقوقتفيجثمانهانقل.عليهاالنار

.لندنفيتذكارينصبلهاوأقيمرأسها،مسقطلمانجلترا

الوطنيجاسبارمتنزهفيالموجود،كافيلأديثجبلسمى

لذكراها.تخليداباسمهاكندا،أخبرتا،أصعةمقافى

،المرارةإلىقليلاتميلدها،رائحةلاصلبةمادةالكا!يين

والشايالقهوةفىقليلةب!سمياتتوحدمشسطةوهى

الماءفىالكافيينيذوب.الخفيفةا!شروباتوبعض

الكافيينيؤخذوعندماالإبر،تشبهحبيباتوله،أعحوأ!وا

ضارغيرويعدالدمويةبالدورةيسرعفإنهقليلةبكميات

توتريسببفإنهكبيرةبكمياتأخذإذاأما.الناسلمعظم

استعماليسببوقد.النومعلىالقدرةوعدم،الأعصاب

وتبين،الهضميةوالاضطراباتالرأسوجعأيضاالكافيين

أ!لادةاعندالتشوهاتوظهورالكافيينبينعلاقةهناكأن

النساءوتنصح،التجاربعليهاتجرىالتيالحيواناتأ!دى

لدصافيين.الزائدالاستهلاكبتجنبالحوام!

الصافيشكلهفيالنباتاتمنالكافي!تاستحراجتم

يستعملالختبر.فيصنعهالانويم!ش.أم082عام

بعضفىالعصبىوالجهازللقلبمنشطاالكافي!!

منعددفيويوجد،الإنسانتصيبالتيالاضطرابات

وهو،الطبيباستشارةدونتناولهايمكنالتىالمسكنات

والعقاقير،والأفيونالكحولتناولعنالنابخللتسممعلاج

والصيغةالعصبيالجهازحركةبطءتسببالتيالأخرى

ح158+لاأ02.204+:هيللكافيينال!جميائية

بمالبن؟القلويشبهالمركببمالشاي:أيضاان!

الماتيه.

الانويعيش.نيوزيلندافييوجدنادرببغاءدوالكاول

وجزيرةفيوردلاند،فيالساحليةالغاباتفىفقصأ

إطلاقتموقدايلند.ساوثساحلعنبعيداستيوارت

باريارليتلجزيرةفيالنوعهذامنالببغاواتبعض

.الانقراضمنلحمايتهامحاولةفىأوكلاندمنلالقرب



96رلكالازاا

أخضروريشه،سم6.إلىالطائرهذاطوليصل

الطرانيستطيعولا.وبنيةسوداء،خطوطتظلله،اللون

وعادة.وينزلقمرتفعةنقطةمنيقفزبل،الأخرىكالطيور

منهاقطعتالتيالممراتوعبر،الأرةلىعلىيتنقلما

والحشائش.،القصيرةأ!ثمجيراتاوفوق،الشجيرات

السرخس،وجذور،التوتثماركاكابوببغاءيقتات

فيأو،الكبيرةالطبيعيةالشقوقفيءشهولمجنى.والسحالي

4و2بينماالكاكابوأنثىتضعخص!يصا.يعدهاأحجار

ع.أبلونذاتبيضات

الوطنىكاكادومتنزهيقع.متلرهالوطئي،كاكادو

المنطقةفيأليجيتوروإيمستإيجيتورأساوثنهريبين

إلىكم022نحوبعدعلىويقعأستراليا.منالشمالية

2.كم000.6ومساحته،دارونمدينةمنالشرق

الفطريةالحياة،المتنزههذاإلىالناسيجذبماوأكثر

يشت!كذلك.المائيةالطيوروجودعليهـطيغلبالتيفيه

سكانرسمهاالتيالكهوفبرسوماتكاكادو،متنزه

نماذجأفضلضمنتصنفوالتي،الأصليوأنأستراليا

إنشاءعنأعلنوقد.العالمفىالقديمةالكهوفرسومات

عاموفي.ام979عامالمنطقة!ذهفيوطنيمتنزه

الدولى.التراثقائمةإلىوإضافتهاعتماد!تم،أم819

.الكاكاو()شجرةالنتموكولاتةنظر:ا.عاوولا

،الحضرةدائمةالكاكاوشجرة.شجرةالكا!و،

الكاكاو.ومسحوقلصمئالشوكولاتةبذورهاتستعمل

سبعةحواليإلىطولهايصلبهاالمعتنىالكاكاووأشجار

الكاكاوشجرةطوليصلحينفي01المترونصفأمتار

يصلوقد،البطيختشبهقرنةوثمرتها.أم2إلىالبرية

بذورعلىتحتويالتيهيالقرنةرهذهسم،03إلىطولها

والأرجواني.الفاغالبنيبينالكاكاوبذورلونالكاكاو.

وفي،والجنوبيةالوسطىأمريكافيالكاكا،وأشجارتزرع

م6،4-6،7التمار

،الجذعصقريبةقصيرةأغصانعلىقرناتتحملالكاكاوشجرة

والكاكاو.الشوكولاتةلصنعتستعملالتيالبأ-ورعلىالقرناتوتحتوي

بذورإفريقيا.غربىوفي،والغربيةالشرقيةالهندجزر

الكاكاوومسحوقالشوكولاتةمنهالاتصنعالكاكاو

وتستعملأيضا.الكاكاوزبدةمنهاتصنعبل،فحمسب

الجسم.وكسولاتوالأدويةالحلوىإنتاجفيالكاكاوزبدة

الماضيفيالوسطىوأمريكاالمكسيكسكانواستعمل

نقودا.الكاكاوبذور

لشوكولاتة.ا:أيضانظرا

تبكا.م(1941-؟2241)وليم،كستونكا

منالعديدنشر.إنجلتراإلىالطاعةأدخلإنجليزيوناشر

تشوسرجفريقصصذلكفيبماالقديمةالقصص

الإنجليزيةإلىأخرىقصصاترجمكماآرثر.الملكوأساطير

للغة.الأدبىالشكلتثبيتفيوأسهم

ترجمةهوالإنجليزيةاللغةفيطبعكتابأولكان

فيام475عامأيضاكاكستونلمماعد.طروادةلقصة

إنجلتراإلىأخرىمرةعادالفلاندر.فيالكتابإخراج

عامفينشروستمنستر.كنيسةمنبالقربمطبعةوأنشا

يطعكتابأولوهو،الفلاسفةماثرمنكتابهام477

وهوأم(481).العالممرآةكتابنشركماإنجلترا،في

إنجلترا.فييطعتوضيحيةرسومعلىيشتملكتابأول

ولد.التجاريعملهتركأنبعدالطباعةكاكستونبدأ

يديعلىالمهنةعلىتدرببإنجلترا.كنتأوفويلدفي

إلىذهبثم.لندنفييافعاكانعندماالتجارأحد

عامفيذهبعاما.03بهاوقضىبلجيكا،فيبروجي

الطباعة.تعلمحيثألمانيفيصلونياإل!أم471

والكاكى.ترابيبنيلونذوقطنيقماشالكاكي

القطيالنسيجأنكما،مائلنسيجهبأنيتميزالحقيقى

كاكى.كلمةأيضاعليهيطلقالترأبىالبنياللونذأالعادي

العسكرية.البزاتوخاصةالملابسفىالكاكيويستخدم

دقيقة،طفيليةكائناتتسببهاستوائيمرضالكالارار

بهذاسميتوقد.دونوفمان-ليشمانجسيماتتسمى

.ام309عامباكتشافهاقامااللذينللباحثينتكريماالاسم

شماللهجاتمن)مجموعةهندستانيةتسميةوالكالازار

السوداء.للحمىالهند(

شخصمنالكالازارتسببالتيالطفيلياتتنتقل

التسىوذباب،والبعوض،الرمليالذباببوساطةلاخر

ويؤدي.الأخرىوالحشراتوالجراجس،والقراد،،تسي

والكبد،،الطحالمنكلتضخمإلىالجراثيمتكاثر

بهذاالمصابونويعاني.الإنسانجسمفياللمفاويةوالعقد

الأطباءويستخدم.والنزف،الدموفقر،الحمىالداء



يارما،لاسكا07

المرضهذاوسسببالكالازار.لعلاجالأنتيمونمركبات

الأبيضالبحرحوضودولأفريقيا،فيالكثيرينوفاةفي

الوسطى.وآسيا،المتولممط

أوبرامغنية.م(91-29177)3ماريا،كالاس

مغنياتأشهرمنواحدةغدتوقدأمريكا.فيولدت

العالم.فىال!وبرا

مما،يونانيينأبوينمننيويوركمدينةفيكالاس!ولدت

الأمري!صةالمتحدةالولاياتجنسيةتحملأنمكنها

عادتعمرها،منعشرةالثالثةوفىمعا.اليونانيةوالجنسية

فىللدراسةمنحةعلىوحصلت،اليونانإلىوالديهاجمع

منعشرةاشألعةوفى.أثينافيالملكيالكونسرفتوار

فيشاركتعندماأثينا،فيحفلاتهاأولىقدمتعمرها،

روممتيكانا.كافاليرياأوبرا

المتحدةالولاياتفيحفلاتهاأولىكالاسقدمت

الرئيسيأرروراوغنت.أم9ء4عامشيكاغوفيالأمريكية

الأوبراتمنرباهرأ.نجاحاولاقت،لبلينىنورماأوبرافي

بيوريتاني؟آينورما،روستيكانابمكافاليرياسجلتها:التي

عامالأمريكيةاجنسيتهاعنتخلتوقدباجلياشي.اي

.أم669

كاننيبريصاأسياسى(.أم-19)2دجدم،كالاهان

عامإلىأم769عاممنالمتحدةالمملكةفيللوزراءرئيسا

العمالحزبزعامةفيوسمونهارولدخلف.أم979

كالاهانحكمفترةوتميزت.استقالتهبعدالوزراءورئاسة

الإضراباتمنطويلةوبسلسةالمتزايدالماليبالتضخم

كالاهانوهزم.والعمالالعملأصحاببينوالنزاعات

مارجريتبزعامةالمحافظينحزبيدعلىالعملوحزب

.أم979مايوفىجرتالتيالعامةالانتخاباتفيثاتشر،

عامالعمالحزبزعامةمنكالاهاناستقال

القلائلالبريطهانيينالمسيامميينمنواحدوهو.أم089

رئيس:الأربعةاالمهمةالحكوميةالمناصبشغلواأسذينا

خلية.اأولاووزير،رجيةلخااووزير،ليةلماايرووز،لوزراءا

جيمباسمعادةيعرفالذي،كالاهانليوناردولد

تعليمهوتلقىإنجلترا،بجنوبىبورتسماوثفى،كالاهان

الدخلضريبةدائرةفىعملأم،929عاموفىفيها.

،أم319عامالعمالحزبإلىوانضم.ضرائبمأمور

الدخلضريبةفيالعامليناتحادلسكرتيرمساعداوأصبح

-ا)939الثانيةالعالميةالحربوخلال.أم369عام

الملكية.البحريةقواتفيعملأم(،459

حزبعنالنوابمجلعرفيعضواكالاهانانتخب

بويلزكاردفجنوبيفيبمقعدوفاز،أم49ءعامالعمال

النوابلمجلسعاماانتخابا11فيكاردفعننائباوظل

وزارةفيصغيرةمناصبوشغل.التاريخذلكبعدجرت

عاميبينالعمالحكومةفيالبحريةرئاسةوفيالنقل

.أم59وأ4591

،أم649عام،الحكمإلىالعمالحزبعادعندما

بعدأم679عاماستقالوقد.للماليةوزيراكالاهانعين

مأ679عاميوبين.الإمشرلينىالجنيهقيمةتخفيف!!

حيث،الداخليةوزيرمنصبكالاهانشغلام،79و.

أسمياسةاتوحيهعلىأشرف

أيرلندافىنيةالبريصاأ

احتدمتوقتفىأسيةأصثمماا

أطائفية.اأصراعاتافيه

ما969عامفيوأشرف

فىالإعدامعقوبةإلغاءعلى

بريطانيا.

حزباستعادعندما

كالاهانجيمعامالحكمالعمال

كالاهانعينم،741؟

تحقيقفيمهمادبلوماسيادوراأدىوقد.أطحارجيةوزيرا

العسكريالاجتياحبعدقبرصفيالنارإطلاقوقف
المجتمعإلىكالاهانتوجه.ام749عامأضركىا

هارولدخلفأنبعدالاعتدالإلىبدعوةالبريطالي

شمكنلمولكنه.ام769عامالوزراءرئاسةفىولسون

وضعمنسيتمكنأنهإلىالمتوسطةالطبقاتطمأنةمن

كما.الحكومة!مياسةفيالعماليةالاتحاداتلتأثيرحد

أخلتالإضراباتمنسلسلةإيقاففيكالاهانأخفق

،ترأسوقدالبلاد.فىالاجتماعيةالخدماتبانتظام

النوويةالأسلحةتحديثعمليةللوزراء،رئيسابصفته

الأطلسيشماللحلفأمريكازعامةوساند.البريطانية

الناتو(.)حلف

عامأواخرفيذروتهاالعماليةالنزاعاتوصلت

تأجيلآثرأنهإلا،مرتفعةكالاهانشعبيةوظلت،ام789

.ام979مايوفيالنهائيموعدهاإلىالعامةالانتخابات

منثاتشرمارجريتبزعامةالمحافظينحزبتمكنوقد

الوزراءرئاسةمنكالاهانواستقال.العمالحزبهزيمة

العمالحزبزعامةعنوتخلىأم،!79عاممايوفى

مايكلالحزبزعامةفيوخلفه.التاريخذلكمنعامبعد

،م8591عامالنوابمجلسمنكالاهانتقاعد.فوت

.أم879عامكالاهاناللوردوأصبح

الشحاليةأيرلندافيتجاربهعنكتاباكالاهاننشر

إلىبالإضافةام(،)739نفسهعلىالمنقسمالبيتبعنوان

أم(.)879والحظالزمنلعنوانذاتيةسيرة



17رألكسندر،لدكا

ولابيرو،فيالكبرىالمدنوثانيةسيالرفالميناء!لاو

سكانهاعدديبلغبيرو.عاصمةلي!ا،معوىتكبرها

البلادوارداتأرباعثلاثةنحوويرإ.نسمأ056).00

المحيطساحلعلىتقعالتيكالاو!يهناءمنصادراتهاورلغ

جزءوالمدينتانليما.غربيكماءزحوبعدعلى،الهادئ

الصناعاتنصفمنأكثرتضمكبيرةحضريةمنطقةمن

هىكالاوفيالرئيسيةوالصناعاتبيرو.فيالموجودة

.الأسماكصيدوعملإجماتالسفنصناعة

وتعرضتأم537عامكالاومدينةالأسبانأسس!

وراءهاخلفتأرضيةهزاتإلىالسنينمدىعلىالمدينة

ومنذدائما.بناءهايعيدونكانواأهلهاولكنكبيرا،دمارا

المهاجرينمنالعديدبنى،العشرينالةرنمنالخمعسينيات

تسمىمستوطناتهيئةعلىالمدينةخارجبسيطةبيوتا

بيروحكومةعملتوقد.الجديدةا!لد.نأوالناشئةا!لدن

المنطقة.فيأفضلمسساكنبناءتشجيععلى

فيالبريالنباتان!:.القرنثئائيالكالتروب

(.القرنثائيوب)الكالتيالعربيةالبلاد

فيالبريالنباتانظر:.الورقةكببرالكالتروب

(.الورقةكبير)الكالتروبالعربيةالبلاد

مركزوهيأستراليا،غربيفيما-ينةعالجورلي

عدديبلغ.والنيكل،الذهبلتعدينالرئيسيةللحقول

قاحلةمنطقةفىالمدينةوتقع.نسمة26و.97سكانها

توظف.بيرثمنالشرقإلىتقريباكم006بعدعلى

العمالمنكثيرأبالتعدينالمرتبطةالعامةالخدماتصناعات

ومصهرالذهبلمناجمبالنسبةالحالهوكما،المحليين

المدينة.قربالواقعة،النيكل

مندأرنج،سدمنالقاحلالريفهذاإلىالماءيضخ

المناطقعنالمدينةلبعدونظرا.كم056بعدعلىيقعالذي

احتياجاتهامعظمتوفرأنيجبفإنها،الأخرىالحضرية

ومتوسطة،ابتدائيةمدارسبالمدينةوتوجد.الأساسية

ومدرسة،فنيةمدرسةتوجدكما.وخاصةحكومية

رياضيا.ناديا04منأكثروبها،للتعدين

،هنانباتريكمنكلاكتشفأم،398عامفي

أعقب.المنطقةفيالذهب،شىودان،فلاناجانوتوماس

منأكثروصلحيث،المدينةإلىالعمالتوافدذلك

واحد.أسبوعخلالالمنطقةإلىالمناجمعمالمن004.1

نمتهنانس،عليهاأطلققريةقامت،وجيزةفترةوفي

عامكالجورلياسمعليهاوأطلقمدينةاعلنتثم.بسرعة

سدفيالعملاكتمالبعدبسرعةالمدينةتطورت.أم598

.ام898عاممندارج

نحاتم(.7691-981)8ألكسئدركالدر،

وواحدا،عالميةشهرةنالواالذينأوائلمنكانأمريكي

عرف.العشرينالقرنفيالأمريكيينالفنانينأبرزمن

وقد.المتحركةباسمعرفتالتيالأنيقةبمنحوتاتهكالدر

عندمافعلاتتحركلآنهاالاسمبهذاأعمالهسميت

ووررفيتقعكالجورلي

للذهىطالرئيسيةالحقول

ت2تطورأصتراليا.فى

ب!دبسرعةالمدينة

!امالدهباكتشاف

صلستووا.م3981

الاكتشافا!تمعازدهارها

للترسبا!تاللاحقة

بالقرر!للميكلالطبيعية

ليطلمداتشتهر.منها

!المتراصالتاريخيةبمبانيها

الرئي!ئيالشارعبطهول

جذر!عاملوتمتسكل

للسياخ.
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أسدعقدر.اكزاجةاالعدسةتماتيلهلدقةأصئمحتمهوراكالدرألكسندر

أيصا.متحرح!ةوتاتحةتماقيلإقامةفي

مسبقوهالدينالنحاتونو!!ان.الهوائيةالتياراتتدفعها

وأا!وتوراتأ-لاممتعماللمنحوتاتالحركةيمنحون

تش!جلاتالمتحر!صةأسدركاومنحوتات.الساعةآليات

أ!مفائحامنأجزاءمنومكونةبدقةمدلاةتجريدية

.وال!سلاكالمعدنية

نحاتين،وجدهأبوهوكانفيلادلفيا،فيكالدرولد

الهندسةفيجامعيةدرجةعلىكالدرحصل.رسامةوأمه

درسثم.أم919عامللتكنولوجيا!متيفنزمعهدمن

إلىوانتقل،نيويوركمدينةفيأغناطلابرابطةفىالرسم

ونيويوركباريسبينوقتهقسموقد.أم269عامبارلس

فيلهفنونقاعةأولأس!عندماأم،339عامحتى

كون!ضيكت.بولايةروكسبريفىأمريكا

علىباريصصىبداياتهافىكالدرأعمالاشمتملت

مشكلةومنحوتات،مصغرةسيركونماذج،خشبيةألعاب

الأعمالإبداعصىام329عامفىبدأوقد.الأسلاكامن

كما.دوشاممارسيلالفنانأخترعهتعبيروهو،المتحركة

اسماوهو،المستقرةالمسماةالمنحوتاتبناءأيضاكالدربدأ

جينالفسانوزميلهكالدرصدلقاستعملهمنأولكان

.أرب

أبدعكما.تتحركلاأنهاإلاالمتحركةتشبهأسشقرةوا

المتحركةعناصرمنمزيجهيأعمالأبعدفيماكالدر

.والمستقرة

عرضفقد،عديدةبلدانفىأ!درح!اأعحالعرضت

الحديثالفنمتحففينيويوركفىأسهأعمامنكبيرعدد

عامللفنوتنىمتحفوفيأم،659وعامأم649عام

فىالمعروضةالمهمةالكثيرةوبعفمنحوتاته.أم676

اليونسكومقر:مثلأماكنفىمشاهدتهايمكنعامةأماكن

فيالتمثيليةللفنونلنكولنومركزباريسفياشئيسي

بايطاليا.سبوليتوفيالعالمينومهرجاننيويوركمدينة

غربيفيمحديحكمذاتمقاطعة!للىرديى

عدد.هاليفاكسمدينةمنتداربإنجلترا!شاير،يور

المقاطعةاشتهرتوقد.نسمة003187س!صالها

المعداتهاليفاكسفىالمصانعتنتج!صما.أضسيجابصناعة

مديخةفىالقائمةأصناعاتاوتتضمن،الحلوياتوألاأجةا

،والإلكترونيات،الكيميائيةالموادبريحهاوس

وهيبدن،أيلاند،:مثلأخرىمدنوهناك.أ!ندسةوا

وتعد.موردنوتود،وريبوندن،وهيبتونزتول،وبريدج

فيوتمتد،الرئيسيةالريفيةالحرفةالتلالفوتالزراعة

المبهجة.لينينتلالسلسلةالمقاطعة

تبكا.(م7891-091)3رسكينإ،ويللدكا

فيالريفيةالحياةعنقصصهفيلالإثارةاششهرأمريكى

شنهرةأعمالهوأكثر.الأمري!صيةالمتحدةأ!لاياتاجنوبي

علىالمتغيرةوالاقتصاديةالتقافيةالأحوالاأترتصور

تحتويرزحونالأرضيستأجرونالذينالبيضالمزاري!

الذينوالنساءالرجالعنكالدويلكتبوقدأ!قر.انير

العي!ش،أساسياتإلىالتطلعفياهتماماتهمانحصرت

بعفالناسأدان.إشباعدونمشتعلايظلتطلعهمولكن

يمزجانعندماحتىوالعنفالجنعم!علىحالدويلتركيز

رأىبينما،للإثارةنزعةالتركيزهذافيورأوا.بالمرح

أخلاقى.غيرأنهآخرون

ماأولواشت!.كتاباخمسينمنأكثركالدويلألور

أشهرتبرزالتيأم(،)329التبغطريقبقصتهاشتهر

مسرحيةإلىالتبغطريقحولتوقدلستر.جيترشخصياته

مسارحعلىسنواتسبعمنأكثروعرضت،ام633عام

باسمكالدويلألفهاالتيالتاليةالقصةوزادت.برودوأي

قصصهومن.شهرتهمنأم()339الصغيرةاللهأرض

القويةاللهيدأم(؟9)43جورجياعمبى:الأخرى

عامالكاملةالقصصمجموعةظهرتوقدأم(،)479

مجلدانألفها:التيالقصصيةغيرالكتبومن.أم539
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كلمعأم(؟519)تجربةسمهالياسمالذاتيةسيرتهعن

بولايةأوكوايتفيكالدويلولد(،ام)879عزمى

الأمريكية.المتحدةالولايارتفىجورجيا

.الأدب،الأمريكي:أيضاانظر

-0061)روبلىباركا،لادويرونكاللى

الكتابوآخر،أسبانيمسرحيكاتبام(.681

نحوكالديرونكتب.الذهبيعمىهـأسبانيامنالمشهورين

أوتوسدينيةمسرحية07علىيزيدمامنها،مسرحية002

القربانموضوععندينية)كل!صرحياتساكرامنتاليس

والدينيةالأخلاقيةالاتجاهات!الديرونعالج(.المقدس

مسرحياتهوملأ.أصيلةبأفكارأتىمماصثرأالتقليديةالأسبانية

-أم(،)635حلمالحياةومسرحيته.والكناياتبالرمزية

المصيرغوامضاستكناهتحاول-ستهرةمسرحياتهأكثر

كما.المكتوبوالقدرالحرةالإرادةبينوالصراع،الإنساني

ميثاقعلىتقومتراجيديةمىمرحياتكالديرونآلف

ومجموعةم(61)35سعادتهجراحكلشها،نيالأسباالشرف

والخيانة.الغدرموضوعاتفىقةالمشمالمسرحياتمن

فيشمبابهفيخدموعندمامدريد.فيكالديرونولد

وفيما.مشاكسةشخصيةكانوإيطاليافرنسافيالجيش

والمنطق،،القانونفيشاملةجامعيةدرالمسةتلقىبعد،

الخمسين.سنفيقسيساوأصبح،واللاهوت

.الأدب،الاسباني،المسرحية:أيضاانظر

رسام.(م6881-6481)ولفندرا،يكوتلدكا

منيرسمهكانبمااشتهروقد.الأطفاللكتببريطاني

للقاطنينالمرحوبتصويرهالإنجليزيللرية!طبيعيةمناظر

الأطفالكتببإصداربدأمنأولتاسديكوكاويعد.فيه

.المصورة

صوريرسموبدأبإنجلترا،تشسترفي،كالديكوتولد

لو!البدايةفيشهرةنالوقد.ءجكرةسنفيالحيوانات

القديمالميلادعيدالمسمىإيرفنجواشت!ككتابرسوم

يصنفأخذأم،886وأم878عاميوبينام(.)875

في!!شويامصورينكتابين

س!7ت!معبالت!طونالميلادعيد

3،لما"ب؟2لأ!و*كانالذيإيفانز،أدموند

!ص!+س!/!!موحفر،الطباعةفىيعمل

*،-)!7لم!!؟!س3!علىكدش)1لكليشيهاتا

فى2؟!"ومن،(.والخشبالمعادن

لا!البمءكأء-الهائجالكلب:الكتبهذه

*؟أ/صيادينثلا*نةأم(بم)987

كالديكوتراندولفغنم(؟0881)مرحين

القلوبملكةأم(بم)088بنساتستةعنأغنية

ديدلديدلهيىأم(؟)882الحليبخادمةأم(بم)881

هذهوفىام(.)883المنطلقالضفدعأم(؟)882

والخضراءالحمراءالألوانكالديكوتاستعمل،الكتب

،كالديكوتميداليةخلالمنذكراهخلدتوقد.بجرأة

كتابلأفضلالسنويةالجائزةوهي،باسمهسميتالتي

الأمريكية.المكتباترابطةتمنحهاسنةكلفيمصور

ميدالية.،كالديكوتبمالأطفالأدب:أيضاانظر

جائزةكالديكوتميداليةمد*الية.كالدلكوت،

العامفيينشرللأطفالمصوركتابلأفضلسنويةأمريكية

تمنح-طئزةأولكانتوقد.الجائزةمنحعاميسبقالذي

.الكتابرساملجهدتقديرا

الولاياتمواطنيمنالفنانينفىالجائزةتنحصر

خلالأعمالهمتنشرممنفيهاالمقيمينأوالأمريكيةالمتحدة

يكونأنويجب.الجائزةمنحعاميعسبقالذيأمحاما

إنتاجمنالكتابكانإذاأما،للفنانأصيلاعملاالكتاب

الفنانوليس.الجائزةعلىكلاهمافيحصملاثنينفنانين

أسالرالنصلاالصورتعدبل،القصةيكتبأنمطالبا

ولبه.العمل

المحررميلتشر.جفريدريكالرسامالميداليةهذهأنشأ

أسبوعومؤس!الأسبوعيةالناشرون:مجلةفيالمشارك

الجائزةسميتالذيكالديكوتوكان.الاطفالكتاب

.الأطفاللكتببريطانيارساما،لذكراهتخليدا،لاسمه

راندولف.،كالديكوت:أيضاان!

مائلأبيضلونه،طريوفلزكيميائيعنصرالكالسيوم

والحجرالطاشير،مثلصخورفيبكثرةيوجد،الفضيإلى

أكثرأحدوهو.*حالكيميائيورمزه،والرخامالجيري

القشرةمن%.53حواليويكونانتشاراالفلزات

فىويرىوالماء.الأكسجينمعبسهولةويتفاعل.الأرضية

الكالسيومكربوناتمثلفقط،مركباتشكلعلىالطيعة

رئيسية.بصورة،الكالسيوموكبر!ات،الكاسميوموفلوريد

80،04الذريووزنه،02الذريالكالسيوموعدد

الأتربةفلزاتالمسماةالعناصرمجموعةإلىوينت!

عندالكالسيومينصهر.الكيميائيالعنصرانظر:.القلوية

درجةعندجم/سم551.وكثافتهم.12484درجة

لكثافة.ا:نوا0م025رةحرا

.عديدةصناعيةأستعمالاتومركباتهوللكالسيوم

فييستعملالذيالنقىالكالسيومفلزعلىالحصولويتم

المصهورالكالسيومكلوريدمن،السبائكمنمعينةأنواع

وهناك،الكهربائىالتحليلتسمىعمليةخلالمن
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النفطوتكريرالجلود،دباغةمثلمختلفةصناعيةعمليات

المركبهذاويحضر.لسيومال!طأكسيدفيهايستعمل

.أتوناتتسمىأفرانفيالكالسيومكربوناتبتسخين

صنعفيال!صالسيوموسلفاتالكالسيومفلوريدويستعمل

الصناعةرجالويستعملالبناء.لأعمالوالجصالإسمنت

متنوعةصمجموعةفيالأخرىاالكاسميوممركبات

.والدهانالسمادب!!تتراوحالمنتجات

وخاصة،الحيةالأجسامالجميعأساسيال!!السيومو

والأسنانالعظاملسموضروريوهو.والحيواناتالبشر

علىوالعضلاتأخخثراعلىالدمويساعدوصيانتهما،

،الخضراواتعلىالمشتملأجومياالطعامويؤمن.التقلص

أصسيومالكامنكافيةكمية،الألبانومنتجات،والحليب

.الإنسانلجسمالعاديةالاحتياجاتتلبي

البريطاني،أحجميائيا،ديفيهمفريالسيرتمكنوقد

عاممرةأ!الأودقىظزهيئةعلىأحسيومالكافصلمن

عرشواواشزمانأجونانواأ!قدماءاالمصري!تول!ش.ام808

أسذيا!أ!!)1أ!مئا*!أواستعملوهاالكالسيوممركبات

(.الحائطبهيطلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

احيومالكاكريكدالحيريالححراكغديةا

ال!طسيتال!!السيوءحص!ساتالجير

الزعماءأحدأم(.456-051)9صن،كالفن

كالفنتفكير!ان.البروتستانتيللإصلاحالرئيسيين

وقدرتهومراسلاتهكتبهاالتيالكتبمنوالعديدومواعظه

العمليةفيمهيمنةشخصيةمنهجعلتقد،التنظيمية

سويسرافيخاصلشكلنفوذهتركزوقد.الإصلاحية

أسة.الشماأمريكاومستعمراتوأسكتلنداوإنجلترا

كومبين.قرببفرنسا،نويونفيكالفنوأصد.حياته

تعلموقد.ثوليكأص!ظااششمانلكنيسةمحامياوالدهوكان

عاموالدهوفاةوبعد.وبورجيسوأورليانباريسفي

جامعةفيواللاتينيةالإغريقيةاللغتينكالفندرس،أم531

التحررجذوةاتقادتلقاهالذيالتعليماآثارمنوكان.باريس

الأوروبية.أطنهضةالإنسانيةالنواحىفيوالخ!فيهأغكريا

لمالاخريناللإصلاحيينالزعماءمنالعديدنقيضوعلى

الكهنة.منأيبتعيينأمراكالفنيصدر

وفيبروتستانتيا،نفسهكالفنأعلن31533،عامفى

نشروهناكبسويسرا،بالمدينةفياستقرأم،534عام

النصرانيةمبادئمجموعةكتابهمنالأولىالطبعة

أوساطفيكبيرانجاحاالكتابحققوقدأم(.)536

النصرانية،فيالرئيسيةآراءهكالفنيقدموفيه.النصارى

الإصلاحية.الحركةأدبفيمهماإنجازااعتبروقد

مجموعةأولليترأسكالفنإقناعتم،أم536عامفير

وبعدبسويسرا.جنيففيالبروتستانتيينالقسيس!تمن

الصارمةالتعاليمضدجنيفمدينةزعماءوقفسنيمات،

منآخرمكلددكالفننفيتمحيثأغسيس!ت،الهؤلاء

كالفنتعيين،السنةنفسفي،ذأسكوأعقباسدير،ارجال

بألمانيا،سترا!مبوليجفيانبروتستانتيةأحضائصراالإحدى!طهنا

وقد.الالمانمنقدماءبرشتستانتيينبزعماءهناكتأترحيث

.والعبادةالكميسةحولأ!ثرمارتنأف!صارأغنح!اتبنى

وسياسييندينيينزعماءإلىتفتقرجنيفمدينةسالت

لكيكالفنمناشدةالمدينةمجلحرفقرر،المقدرةذويمن

ومنذ.أم541سنةجنيفإلىكالفنعادوقدإليها.يعود

المدينةعلىالمهيمنةالشخصيةكالفنظل،التاريخذلك

فاته.وح!-إلى

سنةبدأتأنمنذالف!صةهذهجوبهت.الكالفنية

مشةوفي.المدنيينوالح!صامأ!ضيسةابمعارضة51711

وسويسراألمانيافيالبروتستانتصصتير!سانأم546

وليس،الشعبمشاركةضرورةعلىيصرونثهـسساو

وقد.الدينيةالسياسةرسمافي،فحسبالأسساقفةواكألملوا

وهولنداوألعسكتلنداوإنجلترافرنسافيوأتباعهأغنكاتأثر

الفرنسيونكالفنأتباعسمىوقد.الفكرةبهده

يسمونهمفكانوابالفكرةالمتأثرونالإنجليزأما،بالهجنوت

(.)التطهيريونبالبيوريتان

الحكومةتدعمسياسيةنظرياتأممالفنيوناأوجدأسقد

تبديلفيالشعبوحقالنيابيةوالح!صمةالدممتورية

وخلال.والكنيسةالمدنيةالحكومةب!توالتفريقحكوماته

هذهتطبيقالكالفنيونحاول،الميلاديعشرا!سادساالقرد

القرنخلالأنهغير،فقطرمشقراطيةالأالنظماعلىالاراء

فيسيماولا،أخرىديمقراطيةمفاهيمظهرتتلاهالذي

الأمريكية.المستعمراتفيذلكوبعدإنجلترا

في،النصرانيةالإصلاححركةقادةمعكالفناتفق

تفوق:مثلأساسيةدينيةنظرياتعلى،الأولىمرحلتها

لجميعأسعاساالإنجيلواعتبار،الطيبةالأعمالعلىالإيمان

المؤمإنلجميعالعالميةوالكهنوتيةالنصرانيةالتعاليم

جمئفإن،العالميةالكهنوتيةلمفهوموطبقا.لالنصرانية

الكنيسةلدىنجدبينما.كهنةيعتبرونالمؤمخ!ت

للكهنةمختلفةمراتب،أخرىناحيةمن،الكاثوليكية

أخاس.اعامةعنمنفصلة

منبمنةالخلاصيجدونأخاساأنأيضاأفتثاأعلن

الذينوأن،للخلاصآخرمسبيلهناكليسوألق،الله

اسمعليهميطلقالذينأولئكهم،الخلاصيجدون

ومنالنخبةهذههويةيعرفمنهناكليعم!أنهإلا.النخبة
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النصرانيةبأنالقائلةالفكرةكالفنسعروقدأفرادها.هم

فىوكتبوحاضر،بكاملهالمجتمع!إصلابهاقصد

العالمية،والقضايا،الاجتماعيةلإتوالمش!،السياسة

النصرانية.المسؤوليةمنجزءاباعتبارها

لأييسبقولم،جدليةكالفنأفكارمعظمكانت

التفكيرإلىالناسلدفعفعلهمافعلأنأضرنصرانىمصيح

هذاومن.النصرانيةالاجتماعيةالاخلاقيةالمسائلفي

الحكمنمطكالفنطورلوثر،أفكاراشمنالأخلاقيالتوجه

وقد.المشيخيةالكنيسةباسماليوميعرفالذيالكنسي

المدنية،الحكومةعنمنفصلةبصورةال!!حيةالحكومةنظم

علىقادرالكنيسةقادةمنمنظمجهازهناكيكونحتى

قائدأولوكان.الاجتماعيالإصلاحممبيلفيالعمل

باسعتقلالتحظىالكنيسةيجعلأوروبافيبروتستانتي

الدولة.عنجزفط

فاز،أمريكيكيميائي(.أم-19ا!أملفنعالفن،

فىلدراساتهام619عامالكيمياءفينوبلبجائزة

41الكربونمستعملا-كالفنرصد.الضوئىالتركيب

النبتةتقومعندماتحدثالتيالكيميائيةالتفاعلات-المشع

كالفندرسسكر.إلىوالماءالكربونأكصيدثانيبتحويل

جامعةوفي،ميتشيجانفيوالتكنولوجياالتعدينكليةفي

العضوياتلقسمومديراللكيمياءأستاذاوأصبحمينيسوتا.

كالفنولدكاليفورنيا.بجامعةالإشعاعمختبرفيالحيوية

مينيسوتا.فىبولسانتفى

)الكالفمية(.جون،كالفنبمماكسفيبر،انظر:.الكالفئية

كانتحربيةموقعةكالنجامعركة.معركةكالئجا،

حكامأشهرأسوكا،الإمبراطوروحكم؟حياةفىتحولنقطة

كالنجاعلىالاستيلاءإلىيتطلعأسوكاكان.القديمةالهند

فيتتحكمكانتمنطقةوهيبأوريسا(.الان)تعرف

شاسعةمنطقةكالنجاكانت.الجنوبإلىالتجارةطرق

منالمعركةاستمرت.وماهاناديافاريجوا!نهريبينتقع

مقتلعنوأسفرت..مق026عامحفبئ.مق261عام

آخرين.051).00وأسرشخصم!،000.001

منالعددهذأكللمقتلأسوكاالندم،الحزنأنتاب

بالتسامحونادى،الحربفأوقف،اللأرزاخوإزهاق،الناس

ذلكمنذوعملبوذيا،وأصبح.الأد.يانكلبينالديني

حاليا(،)لعريلانكاوسيلانبورمافيالبو!.يةنشرعلىالحين

الأشجار،غرسحيث،الرفاهيةدولةدعائموأرسى.والصين

.الحيواناتومحميات،ا.لمستشفياتوأقامالمعابد،وبنى

لهوكا.أ:أيضاان!

لا.7،ك!ح!!%+لمإ؟3!-21"!لا3!أ

-لالإ/كأ+6لإلألأ-لا/

ء*!لاغلأسفيبرححظ!لكبرسلأ

+؟لمجمئر3ءير!ىبر/73

ا!ص؟ث!ير!ء-أو3؟-بر9(\صجمثلآليلم!الرلأ-!

نمء-و،كاكا،لاأ؟!+!4لا؟*،طأ/،لمس.!؟،سأ!مئحكلأ!

ىسأنهضخ!جضع!سغك!روكس!ح!يخ!!+--؟*!-؟-بمير*يمسير7!خيمحه!لميمصلىلأ-ىكل!

كل*حكاكاو!م"لمءقسم3.كاسى.لم!م؟334"لمإ!

لتفصيلالموضوعاتتصويرفيالفميةمهارتهيظهرلكالومحفوررسم

يظهرام،162عامإلىتاريخهيعودالذيالمحفور،الرسموهذا.دقيق

كوميدياالمسماةالكوميديةالإيطاليةالتمثيلياتمننوعفيشخصيتين

الفني.الؤلأي،ديلارته

الطابعينأحدام(.635-1)295!جاكعالو،

رسمأ)004علىيزيدمابإنتاجقام.الرئيسيينالفرنسيين

ومشاهد،الطبيعيةوالمغاظر،البلاطلمهرجاناتمحفور

كما.الأناقةذويوالنبلاء،الدينيةوالموضوعات،المعارك

بالحفر.الرسمفنعلىتحسيناتكالوأدخل

التاريخية،لورينمقاطعةفي،نانسيفيكالوولد

غدأ،م4611عاموفىإيطاليا.فيبالحفرالرسمودرس

فيالشهيرةميدتشيعائلةبرعايةيتمتعونالذينمنفنانا

إلىكالووعاد.ميدتشىديكاترينانظر:فلورنسا.

بينعاماالثلاثينحربخلالام621عاملورين

81منسلسلةوأنجز.الكاثوليكوالرومانالبروتستانت

وهذه.المقاطعةعلىالحرباثارتظهرمحفورارسما

بؤسعنأعمالهأشسهرمنواحداتشكلالمحفورةالرسوم

ام(.)633ومحنهاالحرب

إدىوتقع.بالفلبيندوزونجزيرةفيمدينةعالوعان

نسمة.106؟066سكانهاعددمانيلا.مدينةمنالشمال

مانيلاباسمالمعروفةالمقاطعةمنجزءاكالوكانوتعد

.الكبرى

جدا،مهموتربويوصناعيتجاريمركزوكالوكان

النعسيجومصانع،الصغيرةالمصانعمنعددوفيها

والحد،الحكوميةوالدوائر،والمدارس،التجاريةوالمؤلسسات

لأنذلكتماما،واضحغيرومانيلاكالوكانبينالفاصل

يخترقريزالشارعالمسمىالرئيسىالشارعامتداد

فىالأهمالمعلميقف،الشارعنهايةوفىمعا.المدينتين

بونيفاشيو.الوطنيالفلبينلبطلضخمتمثالوهوكالوكان

أندريه.بونيفاشيو،:انظر
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فيأتباعهمن000.1نحوبونيفاشيوتج!بموقد

هزمأممبانيا.علىالحربوأعلنواأم698عامكالوكان

منالأمرنهايةفيتمكنواالفلبينيينولكنبونيفاشيو

عاموفى.الأسبانامنوتحريرهاكالوكانعلىالاستيلاء

زحلاأ!واحتلالها.المدينةبضمالأمريكيونقام،ام898

قصفام(،49د-أم)939الثانيةالعالميةالحرب

بعدبناؤهاأعيدثمودمروها،بالمدفعيةكالوكاناليابانيون

.الحرب

أستراليمصياسيام(.-981739)6آرثر،كالويل

إلى0691عاممنالأسترالىالعماللحزبزعيماكان

عاممنالهجرةوزارةتوليهخلالساعد.أم679عام

إلىالهجرةنظامتأسيسعلىأم949عامإلىأم459

كالويا!أوغسطسآرثرولد.الحرببعدمافترةفيأمشراليا

بف!صتوريا.،ملبورنفي

باولو.،فيرونيزي:نظرا.ولوبا،ريلياكا

جزيرةمنجاء،الشعبيةالموسسيقىمننوعالكالييسو

لأغانىأصسرعةادرجةوتكون.الكاريبيالبحرفيترينيداد

المومميقىبنغماتشبيهةقويةإيقاعات4أو2الكاليبسو

كاليبسوكلمةمعنىحولالخبراءويختلف.الإفريقية

الإفريقيةال!ظمةمنأخذتقدتكونوربما،الإنجليزية

لمدحتستعملكلمةوهى،مرحىتعنيالتيسو-كا

المجيد.المغني

منأه!أحطأسبسواأغنيةكلماتتعدخصائصها.

الألحانووضعالكلماتاختيارفيوالمهارة.موسيقاها

تعبروقد.المرموتالكاليبسومغنيتميزانفوريةبصورة

المحليةالأحداثحولتعلقأوذاتيةفلسفةعنالأغاني

لهالاقيمةالتيالكلماتذاتوالأغاني.والشائعات

حولتدورالتيالأغانيتعرفحينفيبراكيتتس!

بالود.باسمجادةموضوعات

عزففىتقريباموسسيقيةآلةأياستعمالويمكن

التي()الإيقاعالطرقآلاتبينومنأعاليبسو.اموسيقى

وفي.الخيزرانوق!عالطولالمبكرةالمرحلةفياستعملت

الطبولأجبسوأحصاامغنىمنالكثيرونيستعملهذه،أيامخا

.والساكسفونوالجيتاروالناي

الرقيقأغانىإلىال!صاليبسوأص!!يعود.تطورها

ولم.الزراعيةترينيدادحقوأطفىعملواالذينالأفارقة

فاستعملواالأحاديثيتبادلوابأنلهممسموحايكن

مشاعر.منبهومايحسونالمعلوماتلإيصالالكاليبسو

يتغنونكانوا،مايقولونساداتهميستوعبلاوكي

بجامايكاالكاليبسوموشقىفرقة

مسابقاتوكانتباتواتدعىكريولية-ضنسيةبلهحة

إلغاءوبعد.الكرنفالخلالتقامالسنويةأجبسوأممااغناء

،الميلاديالتالمئكلشرالقرنمنأضلاثينياتافيالرت

الكثيرواجتذبتشعبيةأكثرالمسابقاتهذهأصبحت

فىالمرموقونالمغنونويتسمى.ترينيدادإلىالزوارمن

وريتشاردالهونىأتيلامثلتاريخيةبأسماءهذهأيامنا

الأسد.قلب

الكاريبي،البحرمنطقةفيالكاليبسوانتشرتوقد

التيالأغانياشتهرتوقد.العالممنأخرىأرجاءوفى

سونج،بوتوباناناأو،دايمثل،إنجليزيةكلماتفيها

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيآنوماري

أحفادمن،رومانيإمبراطور.(م14-21)وولاكا

وأجربيناجيرمانيكوسوابن،أوغسطسالإمبراطور

أوغسطسقيصرجايوسولادتهلدىسمي.الكبرى

عسكريا،حذأءينتعلطفولتهفيوكان.جيرمانيكوس

يعنيالذيكاليجيولالقبوالدهجنودعليهفأطلق

كاليجيولابلغوعندماالصغير.العسكريالحذاء



تيبريوس.الرومانيالإمبراطورتبناه،عمرهمنالعشرين

عامتيبريوسوفاةلدىإمبراطوراكاليجيولاوأصبح

م.37

ماسرعانولكن،البدايةفيمحبوبالاكاليجيوكان

ونفى،تافهةمشاريععلىالأموالوأؤفقمخبولأنهتبين

الالهةكلأنوادعى.الكثيرينوقتل،الناسمنالعديد

كا،القدسفيلهتمثالبوضعوأمرشخ!!مه،فياجتمعت

علىانتصرأنهكاليجيولاوادعى.كثيرةاضطرأباتأثار

إنهأيضاوقال.يحاربهملمولكنهوالألما!،،البريطانيين

أهانأنبعدكاليجيولااغتيلوقد.نبتونالإلهعلىانتصر

الروماني.الشيوخمجلسعضاء2أبقتلوهددالجيش

أسكتدندا.دشماليالقديمالرومافيالاسماكاليلىوفيا

أفتئوقدبكاملها.لاسكتلنداشاعريااسحمابعدفيماأصبح

عامكاليدونياأغريقولاجولياسفيياسالرومانيالجنرال

المرحلةفيأماالكاليدونيين،أولهمنالبكتيموكان.م83

البكتيينمنفكانواالإنجليزيالتاريخمنالمبكرة

طلبعلىالبريطانيينغاراتهماجبرتوق-.والأسكتلندكلن

.لسكسونواالأنجلزمساعدة

.السكتلندأ:أيضانظرأ

الشرقيالحزءفينيفاداحبالسلسلةيعكلندالوطنم،يوسيميتيمتنزه

الذيالطيعةحمالعلىالوطنيةالمتنزهاتقىإدظكاليفورنيا.و!طمن

.وغاباتوبحيراتووديانخلابةمماظممنالولايةيكتنف

77نياليفوركا

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.الكاليغون

)الكاليغود(.

الغربي.المتحدةالولاياتساحلعلىولايةعالدفورفيا

أكبرمنخمسوفيهاسمكانا،المتحدةالولاياتأكثروهى

وسانأنجلوسلوس:وهي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمدن

وهيوساكرامنتوهوزيهوسانفرانسيسكووساندييجو

،كثيرةطبيعيةبمواردغنيةكاليفورنياوولاية.الولايةعاصمة

أكثرجعلهاممادولىتجارياستراتيجىبموقعوتتميز

والزراعة.الصناعةفيإنتاجاالمتحدةالولاياتفىالولايات

سلاسلعدةكلاماثجبالمنطقةتشمل.السطح

وفى.عميقةضيقةأوديةوتتخللهاالغاباتتغطيهاصغيرة

للزراعة.تصلحعديدةأوديةالمنطقةهذه

ساحلبمحاذاةجنوباالساحليةالسلاسلإقليميمتد

بربارا.سانتامقاطعةإلىكلاماثجبالمنالهادئالمحيط

بعضهاالسلاسلتفصلالتيالجميلةالأوديةفيوتنتشر

،والكروم،الفواكهوأشجارالماشيةتربيةمزارعبعضعن

سانصدعالمنطقةهذهمعالمأبرزومن.الأسواقوحدائق

الارضيةالقشرةتصيبالتىالحركاتوتؤديأندرياس!.

.هناكالزلازلحدوثإلىالصدعهذاطولعلى

فيديزليعالملزيارةالسياحتغريالتيالمشاهدأحدالعجائبقصر

كاليفورليا.لحنوبىأنهايممنطقة
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باسمأحيانايعرفالذيالأوسطالواديإقليميقع

!حييراجبالوليناسماحليةالسلاسلبينالكبيرالوادي

نهرهماكبيريننهرينالواديهذاويضمنيفادا.

.الجنوبفىجواكوينسانونهر،الشمالفيساكرامنتو

غربىزراعيةبقعةوأه!ا!برأالخصيبالواديهذاويكون

شوكي.الجبا

وسط،الأأ!ادياشمالىالكس!كيدجبالإقليمايمتد

الأوسطالواديشرقيالواقعةنيفاداسييراجبالوتكون

منالمتدفقةالانهاركونتولقدضخما.صخرياحائطا

نيفادا،سييرامنالغربىالجزح!فىعميقةضيقةأوديةالجبال

يوسيميتى.واديالأوديةهذهوأشهر

نيفاداسييراشرقيأ!شماوالسلسلةالحوضإقليميقع

الإقليمهذامنالشمافيالقطاعوأكثرشرقيها.وجنوب

الإقليمهذافإنأجفورنياكاجنوبىفىأما.بركانيةهضمبة

ب!تكبيرةمساحةموهابىصحراءوتغطيقاحلةأرض

كولورادو!حراءوتقعكوأ!رادو.ونهرسييراجنوبي

المناطهتأكثروهو،الموتواديويقع.الجنوبفي

الحوضإقليمافى،الشماليةأمريكافيانخفاضا

والسلسلة.

كثيرةرمليةشواطئكاليفورنياجنوبيفيوتوجد

كبيرانطبيعيانمرفآنيوجد،الولايةساحلوعلى،عريضة

جزرأمادسجو.سانوخليجفرانسيسكوسانخليجهما

بعدعلىالمحيطمنفترتفعالصغيرةالصخريةفارالون

كولورادونهرويشك!!.فرانسيسكلسانغربيءكم.

الأمري!جة.اامتحدةأ!لاياتلاوأريزوناكاليفورنيابينالحد

أعلىمنعددالوطنييوسيميتىمتنزهفيويوجد

-------موجزحقائق------------

نسمة.05298392:السكان

2.كم940،114:المساحة

.م57يسايروفيم424يوليوفىالحرارةدرحةمتوسط:اللناخ

سطحفوقم4لا814وتىحبلقمةفىيتمتلارتماعأعلى:الارتفاع

سطحتحتم)86الموتواديلييوجدارتفاعوأدنىالبحر،

المحر(.

سارفرانسيس!ص،ساندسجو،سان،أنجلوسلوس.الكبرىا!لدن

متو.كراصا،هوريه

القطن،،الحصهـا:اتاللحوء،،الحليص:الزراعة:الرئيسيةالمحاصيل

النقل،معدات،!وسائةأدوات:الصناعةالطماط!ا.،التبن،العس!

الطبيعى.اعارا،الممط،الأغديةصماعة،الآ!لأت

الأسساسية.االأساطيراليالكمز""حزيرة:الاسمأصل

المشرخةاحتممسراالدهبماحمالوحودالذهبيةالولاية:اللقب

فيالده!تشاركالأشياءهذهكلا!ذهمية(.االخري!وحشائم!

ا!سه.

شلالاتارتفاعويبلغ.الشماليةأمريكافيالشلالات

وفى.القارةفيالشلالاتأعلىوهىم،194ريبون

.بحيرةآلافثمانيةحوالىكاليفورنيا

مجملأرباعثلاثةالخدميةالصناعاتتمثلالاقتصاد.

دخلوياتيسنويا.والخدماتالبضائعمنأ!لايةاإنتاج

سنويا.الولايةيزورونالذينأ!سياحاينفقهمماالخدمات

أناساالاجتماعيةوالخدمات،الخاصةالأعمالوتستحدم

كاليفورنيا.فيأخرىصناعةأيمنأكثر

مناطقفىالكبرىالأبحاثشمركاتمنكثيروتعمل

مركزأكبرهوليوودوتعد.أنجلوسوأ!سهوزيهسان

أكبرمنفهىأنهايمفيلاندديزنيأماالسينما.لصناعة

العالم.فيوالملاهىأضسليةاأماكن

وهيكاليفورنيا،فىوالتجزئةالجملةتحارةتشمل

تشحلكماوبيعها،الأطعمةتوزير،رئيسيةصناعة

أنجلوسلوسوتعد.النفطومنتجاتوأجزاءهاأسمياراتا

فيالخدميةللصناعاتمركزينأكبرفرأنسيسووساد

توجدكما،والأملاكأضأمين،واالمالأهمهاومنالبلاد،

.الكبرىالمتحدةالولاياتلمصار!تالرئيسيةالمراكزبهما

نتاجهيكاليفورنيافىتصنعالبضاؤإلتيمعظهم

،الطائراتذلكفىويدخل.والهندسةالحديثالعلم

ومعداتالعلميةوالالاتوالصواريخوالحواسيب

قيمتهاتفوقبضائعأنجلوسلوسمنطقةوتنتجالتلفاز.

.المتحدةالولاياتفياخرإقليمأيينتجماحصيلة

معداتلإنتاجمركزأكبرهوزيهسانمنطقةفىويوجد

أجلاد.افىالحاسوب

فيالمزارعينالمياهومصادروالتربةالمناختنوعيم!ش

مئتيعلىتزيدمختلفةمحاصيلزراعةمنكاليفورنيا

والقطن،متخصصةكاليفورنيامزارعومعظم.محصول

الحليبالحيوانيةالمنتجاتأهمومن.الرئيسيمحصولها

فيالصدارةمركزعلىكاليفورنياوتستحوذ.واللحوم

والجوزالفواكهإنتاجحيثمنالأمريكيةالمتحدةالولايات

الظللنباتاتمنتجأكبروهيوبصيلاتها.والزهور

ته.وشجيرا

مماأكثرالختلفةالمعادنمنمجموعةكاليفورنياوتنتج

المعدنية:المنتجاتهذهأهمومن.أخرىولايةأيةتنتجه

فيوالغازالزيتآبارأغلبوتوجد.الطبيعىوالغازالنفط

امتدادوعلىجواكوينسانواديمنالحنوبىالجزء

ولممانتا،أنجلوسلوسوبيتشلوجمنبالقربالساحل

منالمتحدةالولاياتتنتجهالذيالبورونويستخرجبربارا.

رئيسيمنتجكاليفورنياأنكماكاليفورنيا.مناجم

الصوديومومركباتوالحصىوالرملالبحريةللطحالب

والتنجستن.



97خليج،نياليفوركا

نإحيثالأسماكبتجارةأيضارنياكاليفمتشتهر

فىيصادكاأكبرالتونةسمكمنفيهايصادمامقدار

بأكملها.الأأمريكيةالمتحدةالولايات

البيضمجيءقبلكاليفورنياإقليمدصكن.تاريخيةنبذة

ولهم،عديدةقبائلوكانوأالهنود،منألفثلاثمائةإليها

رودريجيزخوانالبرتغالىالمكتشفكا!غ.مختلفةلغات

علىعينهتقعأوروبيأولأسبانيا،استضلىمتهالذيكابريو،

الأسبانأسس،أم796عاممنابتداءأ.كاليفورنياساحل

وهي)السفلى(بكاليفورنياباهافىاتومستعممإرساليات

وصلت.الحاليةكاليفورنياجنوبيالمكسيكيةالجزيرةشمبه

سانموقعإلىالأسبانالمستوطنينمنجماء"أم776عام

الحالية.فرانسيسكو

الكنيسةأتبإعمنوهم،ا)فرانسيسكانالإخوانأدى

فيالاسعبانيالاستيطانفيمهمادورا،الكاثوليكية

قدالفرانسيسكانكان،أم823عاموبحلولكاليفورنيا.

جمصعة.12!دد!البئالإرسالياتمنمجموعةبنوا

لبعفبعدفيماالإرسالياتهذه!أملاكبيعتوقد

المواطنين.

عامالإداريةالمكسيكمناطقإحدىنياكاليفورصارت

ونشبتأسبانيا.عنالمكسيكاسضقلتأنبعدام822

ولما.م1846عاموالمكسيكالمتحدةالولاياتبينحرب

أصبحتالحربهذهفيالمتحدة،الولاياتانتصرت

الذهباكتشفنفسها،السنةوفيمنها.جزءاكاليفورنيا

بقاعجميعمنإليهاشوافدونالناسوأخا-كاليفورنيافى

الكعسب.عنبحثاالعالم

الولاياتإحدىام085عامفيكاليفورنياصارت

عامالأمريكيةالأهليةالحربوبنهايةطالأمريكيةالمتحدة

عاموفي.الغربإلىالمستوطنينمن،الافنزح،أم865

ويربطالقارةيخترقالذيالحديدياتطأنشئ،أم986

.المتحدةإولاياتابشرقيساكرامنتو

عامىبينحدثالذيالاقتصاديالكسا،تسبب

وتفشىالمصارفبعضإفلاسفىأم0187-988

العاطلينالعمالمنكثيرأنحىوقدكاليفورنيا.فيالبطالة

الذينالصينيينالعمالعلىأصابهمةيماباللائمةالعملعن

ضدمظاهراتوقامتالزهيد،بالأجريرضونكانوا

فيام877وعام،أنجلوسلوسفيم8719عامالصمينيين

عشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتوأثناءفرانسيسكو.سان

لكاليفورنياجلبتكبرىإعلاميةصملةنظمت،الميلادي

البشر.منالالاف

مأ609عامفرانسيسكوسانفيمروعزلزالحدث

وعشرونثمانيةوتحطمشخص،ألافثلاثةنحوفيهمات

أكتوبرفىوحدث.المدينةبناءسريعاوأعيد،مبنىألف

شخصا62بسببهماتعنيفزلزالأم989عاممن

أمريكي.دولاربلايينستةقيمتهاممتلكاتوتحطمت

تزايداالقرنهذاأوائلفيكاليفورنياسكانعددتزايد

الطيعية.مواردهاتطويرعمليةكذلكوزادتسريعا،

اختصارإلىأم419عامبنماقناةاكتمالأدىولقد

مصانعوأنشئت.والشرقكاليفورنيابينالبحريالطريق

الحربالمتحدةالولاياتدخولبعدكاليفورنيافىعديدة

.أم719عاماياولىالعالمية

انتهاءبعدضخمةزيادةكاليفورنياسكانعددزاد

فانتعشأم(،459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

وعلى،المشاكلظهورإلىأدىذلكولكناقتصادها،

منمزيجوهو،الدخافطالضبابمشكلةفإن،المثالسبيل

أخرىمدنوفيأنجلوسلوسفي،والدخانالضباب

.خطيرةمحنةكاليفورنيافىتشكل

هيالستينياتفيالكبرىكاليفورنيامشكلةكانت

الولايةوبدأتوتوزيعها.العذبةالمياهمصادرعلىالسيطرة

وتوليدوالمستودعاتوالخزاناتالقنواتبنظامالعمل

شماليمياهفائضلتخزينضخومحطات،الطاقة

جفافا.الأكثرالمناطقعلىوتوزيعهكاليفورنيا

،المتحدةالولاياتمنكغيرهاكاليفورنيا،فيقامت

العشرين،القرنمنالستينياتفيعنصريةتفرقةمشاكل

فىام659عامومظاهراتشغبأعمالثارتفقد

وصارت،أنجلوسلوسفىالسودحىوهو""واتس

.الطلابلحركاتمر!زاكاليفورنياجامعات

إلىهذاويعزى،السبعينياتفيبسرعةالسكانتكاثر

أمريكامنالقادمينلامميما،الضخمةالمهاجرينأعداد

والمكسيك.الوسطى

المحيطمنلسانكاليفورنياخليج.خليجكاليفورئيا،

الرئيسيوالبرالسفلىكاليفورنياجزيزةشبهيملينالهادئ

منوقتفييعرفكاليفورنياخليجكان.للمكسيك

الألممبانيالمغامرلأنذلككورتيز،بحرباسمالأوقات

وقدأم،536عاماكتشفهمنأولكانكورتيزهيرناندو

عديدةأنواعوهناك.الرمزيالبحرباسمأيضاالخليجعرف

الصيدأسماكبينهامنالخليجهذافيتوجدالأسماكمن

.الكبيرةالشراعية

وفي.الشرقيالشاطئطولعلىالمحارمهادوتقع

الخليجطولويبلغ.والإسفنجاللؤلؤمصايدالغربيالشاطئ

ويبلغ،كم025-05نحووعرضهكم،ا)001نحو

أطولهوكولورادوونهر.امو008-018نحوعمقه

إينجلجزيرتاتعدالذيالخليجهذافييصبمائيمجرى

.جزرهأكبروتبيرونلاجاردادي



نيومليفورلكاا08

ينتجالنشاطإشعاممطكيميافطعنصرالكالدفورددوم

89.الذريوعدده،،حالكيميائيورمزهصناعيا

النظائرهذهوأكثرمعروفانظيرا18وللكاليفورنيوم

أما.سنة0.9عمرهونصف251الكتلىعددهاستقرارا

بالانشطارجزئيافيتحل!!252الكتلىعددهالذيالنظير

أطاقة.امنعاليةوكمياتنيوتروناتباعثا،النووي

أطب.واأصناعةافىيستعملفإنه،الخاصيةهذهوبسبب

فىأجفورنياكاجامعةباسمالكاليفورنيوبمسميوقد

عاماكتشفحيث،أ،مريكية1المتحدةبالولاياتباركلي

منعلماءأربعةالكاليفورنيومأنتجمنأولوكان.أم059

ستريتزكينيثتومبسونستانليهمالمتحدةالولايات

خلالمن،مسيبورج.توجلينغيورسو،وألبرت،الابن

)والمقصودالهيليومبأيوناتالكوريومعنصرقذ!

نأومعكهربائيا(.المشحونةالذراتبالأيونات

خواصهأحلماءادرسفقدصناعيأ،ينتجالكاليفورنيوم

مركباته.منأحديداوعرفوا،الكيميائية

النشاطالانشطار؟،الكيميائيالعضر:أيضاانظر

عي.شعايرا

مرتبطوهو،بسيطنسيجذوقطنىقماشاولوو

ويعوددورانيةمطابععلىعادةويطبع،والبركالبالشيت

فيوكان.وعرفظهرحيثالهند،فيكلكتاإلىاسمه

الوقتفيخشناقماشئاغداولكنهناعما،قماشاالأصل

الحالي.

الجزءعلىعامةيطلهتالذيالاسماهوكاليمئداد

وبورنيوأ3.امحااجزرأكبرتالثةبورنيو،منالإندونيسي

ولايتانتوجد،أ!الشماففى،دولثلاثبينمقسمة

أصغيرةانايبروأسةودو،وصباحسرواكهمالماليزياتابعتان

الأقاليممنشتتكونالمتبقيةالجزيرةأرباعثلاثةأما.المستقلة

.ب!!اليمنتانالخاصةالأربعةالإندونيسية

غربأيباراتكاليمنتانهىالأربعةالأقاليموا

كاليمنتانجنوبأيسيلاتان،كاليمنتانكاليمنتان

تيموروكاليمنتانالولمو،كاليمنتانأيتنغهكاليمنتان

لكلفردا15هىالسكانوكثافة.كاليمنتانشرقأي

الأربعة.االأقاليمفيمربعكيلومتر

مدينةعبريمرأسذياالامشواء،خطعلىكاليمنتانوتقع

شهرمناث!قيةاالجنوبيةالموسميةالرياحوتهب.لونتياناك

أصشرقيةاأصيةأحتسمااالموسميةاشياحوأما!مبتمبر،شهرإلىمايو

.مارسإلىنوفمبرمنفتهب

تغطي.عامةبصفةمنخفضةالأراضي.السطح

مساحةمن%09قرابةالكثيفةالمطيرةالمداريةالغابات

ويبلغرايا،بوكيتهيكاليمنتانفيقمةوأعلى.الأرض

كاليمنتانبينالحدودعلىوتقعم278.2نحوارتفاعها

كاليمنتانفىالأنهارأكبرومن.تنغهوكاليمنتانبارات

ونهركم3442.طولهيباأرزيابارشوسونجاينهر

سونجايونهر،كم1)341طوأ!هيبلغالذيكابواس

ماهاكامسونجايأما.كم883يبلطوأطأصذياكاهايان

أطملاحة.أحصامائيمجرىفهو

حولالرئيسيةالس!صانمجموعاتتعيش.السكان

منالساحليةالمناطقوحوأ!وبانجارماسين،،بونتياناك

التيالمناطقفيالداياكيعيع!.سامارنداإلىبالي!!ابابان

المستوطنينأكثرأماالأنهار.حولأصس!صاناكثافةفيهاتق!

الباجويعيش.الساحليةالمناطقفىفيعيشونالحدد

تيموركاليمنتانفيسولاويسيمنالآخروننأطهاحرروا

جماعاتوبعضوال!صايانالإبانمع،رئيسيةبصفة

فيعي!الغربفىأما.إ،خرىاالأصلي!تاأسس!سانا

كاليمنتانوفيوماليزيا.سومطرةمنملايويونمهاجرون

يعيشونمنأما.وصينيونداياكمستوطنونيوجد،تنغه

جاويأصلمنكبيرةنسبةفمنهمسانجارماس!تحول

دياناتيتبعونأونصارىوالبقيةمسلمون%7وه

محلية.

مد!نةأسواقفىالميرأكشاكعلىألواناتضفىوالفواكهالخضراوات

تيمور.كاليحشالى!يالمتسعةاحساحليةاساماريدا
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مختصرةحقائق

نسمة.954.677.8:السكان

53.2.كم!،064:المساحة

سقوط)متوسطمئويةدرجة52(السنويالحرارةمتوسط)المناخ

3.سم302(المطر

:المدنأكبر.م278.2رايا،بوكيتقمة-ميقمةأعلى:الارتفاع

.لاليكابابان،أاكبونتيامامين،بانجار

السوداني،الفول،الشاميةالدرةالبر،:الزراعة:الرئيشةاللنتجات

الصمغ،الروطاد،،الكوبراالهند،جور:ا!اتالغا.الأرز،الفلفل

الغاز،الدهب،الماس،الحجريالفحم:التعدين.ايلأخشاب

نيوم.رااليم،السفط،الطبيعى

فيتطوراالأقلالمناطقمنكاليمنتانتعنما.ا!لنتجات

الاتصالوسائلهوذلكفىالرئيسىوالسبى،إندونيسيا،

.الهكتاراتمنمليونا04نحوالغاباتتغطي.الجيدةغير

وخشبالأبنوسخشبمثلالخامالصسناعةأخشابوتنتج

المجفف،الهندجوزثمرقلبوهووالكوبرا،التيك

القرنستينياتأواخرومنذ.الهنديوالأسلوالراتينج

كاليمنتانمنواسعةمساحاتأصبست،العشرين

الأربعةالأقاليموتنتج.فقطالأخشابلأشجارمخصصة

ويعدإندونيعسيا.منالمصدرالخشبإفأجنصفمنأكثر

والمنتجات.الغاباتيهددخطراالآنالألثمسأرقطعمعدل

السودانيوالفولالشاميةالذرةهىالرئيسيةالزراعية

الهندوجوزالقرنفلفتشملالمزارعمنتجاتأماوالأرز،

هىالموجودةالأليفةوالحيوانات.والمطاطوالفلفلوالبن

الدببةأيضاتعيم!كما.والخيلالماعزأوالأبقارالجاموس

البرية.والخنازيروالثعابينوالشيهم،والسعالي،والغزلان

والغازوالنفطالزيتهيالرئيسيةالمعدنيةوالمنتجات

والموجودةالبرعلىالموجودةالحقولمنالمستخرجالطبيعى

كاليمنتانفيفتوجدالرئيسيةالحقولاصاالماء.سطحتحت

فيالنفطلتكريركبيرةمصفاةتوجدحيثتيمور،

فيالاقتصاديوالمركزنفطةاسدينةوهي،باليكابابان

الحجريالفحمالأخرىالمعدنيةالمنتص،تومن.الإقليم

بورانيوم.واليوالذهبوالماس

تاريخيةنبذة

وأوديةالساحلطولعلىعامةبصفةالسكانعاش

الجزءفيكبيرةتجمعاتمراكزهناكيكونأندونالنهر،

المستوطنينلتأثيركاليمنتانوخضعتالبلاد.منالداخلى

باللغةالنقولقأقدموجدتوو!.الأوائلالهنود

في-القديمةالأدبيةالهندلغةوهي-السنسكريتية

علىنقوش!سبعةهيئةعلىالإكدونيسية،الجزرمجموعة

كاليمنتانمنجزءوهيكوتاريفىالحجرمنأعمدة

تاريخهايرجعالنقوشهذهأنالمؤرخونويعتقدتيمور.

علىمؤشراتأيضاوتوجد.الميلاديالرابعالقرنإلى

تأثيراتوكذلك،المتأخرةالعصورفىالهنديالتأثير

،الميلاديعشرالسادسالقرنوخلال.جاوةمنكبيرة

ساحلىحولالصغيرةالممالكفيالمسلمونالتجاراستقر

وتعد.الإسلامالحكاماعتنق،الزمنمرورومع،كاليمنتان

برونايوتتبع.الإسلاميةالولاياتأقدممنبروناي

فيالهولنديونبدأوغيرها.بانجار،مثلأخرىولايات

عشرالسادسالقرنأوائلنحوالمنطقةفيالاتفاقياتعقد

بانجار،فيالفلفلتجارةاحتكارواستطاعوا.الميلادي

وقعام778عاموفيسامباس.فيالماستحارةوكذا

الحكامودخل.بونتياناكولايةمععقداالهولنديون

القرنخلالالهولنديينمعتجاريةمعاهداتفيالاخرون

علىالسيطرةالهولنديوناستطاع،وبالتدريجعشر.الثامن

كاليمنتاناليابانيونواحتل.بكاليمنتانالانيعرفما

وعندما،ام49وهأم429عاممطبينإندونيسياوبقية

مأ459عامفياستقلالهاعلىإندونيسياحصلت

أقاليم.أربعةإلىبعدفيماقسمإقليماكاليمنتانأصبحت

ليزيا،ما؟إندونيسيا؟يبرونابورنيو؟:أيضانظرا

.كسروا؟عحباح

روسيا.غربأقصىفيتقعومدينةميناءليئيئغرادول

بحرعلىغدانسكخليجمعطبيعيمائيممرويربطها

البلطق.فيمهمةبحريةقاعدةكالينينغرادوتعتبر.البلطيق

وصناعةوإصلاحها،السفنبناءالرئيسيةصناعاتهاوتشمل

000.083سكانهاعدديبلغ.الأسماكوصيد،الاليات

.أم255عامكالينينغرادمدينةالألمانالفرسانأنشأ

عشرالسابعالقرنوفي.كونيجزبيرجعليهايطلقوكان

الألمانيةللدولةوالسياسيالثقافىالمركزالمدينةأصبحت

الحربخلالالمدينةمعظمدمروقد.الشرقيةبروسيافي

مأ459عاموفيام(.أ-459)939الثانيةالعالمية

)سابقا(.السوفييتيالاتحادمنجزءاالمدينةأصبحت

،ام469عامكالينينغرادأسمالسوفييتعليهاوأطلق

بناءها.وأعادوا

إلىأقربوهوفرنسا،لغمماليفيبحريميناءعاليه

ساحلعلىويقعأوروبا،فيأخرىمدينةأيمنإنجلترا

إلىكم42بعدعلىدوفرمفميقعندالإنجليزيةالقناة

شحنمركزكاليهوتعدإنجلترا.دوفر،منالشرقىالجنوب

للسفرميناءأيضاوهىوإنجلترا.أوروبابينللتجارةرئيسئا

نسمة.725.76سكانهاعدديبلغ.وإنجلتراأوروبابين
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الميناء،حوليتركزأحدهماقسمينإلىكاليهوتنقسما

صناعاتوتشمل.الصناعىللنشاطمخصصوالثانى

،الكيميائياتوصناعاتوإعدادها،الأغذيةمعالجةالمدينة

وخاصة،والنسيج،والورقواللدأئنالكهربائيةوالأدوات

لصنعمركزأكبركاليهوتعد)المزركشات(الخرمات

فرنسا.فىالخرمات

غدتثمالأسماكلصيدقريةالأصلفىكاليهكانت

التياضسهيلاتاأما،الوسطىالعصورفيرئيسياميناح!

التاسعالقرنفيأدخلتفقدحديثا،ميناءمنهاجعلت

العالميةالحربفىللدماركاليهوتعرضت.الميلاديعشر

الثانيةأسالميةاالحربفيو(1891-ا19)4الأولى

بعد.فيمابناؤهاوأعيدأم(459-أ)939

منهاتخرص!اارغن1تشبهموسيقيةادةالكالدوب

وتصدر.الأنابيبخلالالمضغوطالبخاربتمريرالأصوات

فيعليهايعزفماوغالبا،عاليةنغحاتالكاليوبآلة

الاحتفالاتمثلالطلة!الهواءفيتقامالتيالعامةالحفلات

مرورأأجخاراويمرالبخارينتجمرجلوللكاليوب.والمعارض

نغماتمصدراالطولمختلفةأنابيبخلالوقوياسريعا

بلوحةإماتدارصماماتالبحارتدفقوتنظم.موسيقية

الالةوتقوم.دوارةميكانيكيةبأسطوانةوإمايدويةمفاتيح

.عجلاتعلىبجمئأجزائها

لادرا.اجةعاعليصةلغماتتصئدربحاريةصفاراتلهاالكاليوب

انسيرك.دىالأإالأيامهذهديلعماتهانسمعأوليو!ال!طآلةمانرى

الأمريكيالخترعستودارد،.سجوشسواقاموقد

وسميتم1855عامالكاليوباختراعبراءةبتسجيل

)الشعرالحماسىالشعرإلاهةإلىنسبةأجوبكاباسمالالة

الإغريق.عند(الملحمي

التاريخفيفترةكاماكوراحقبة.فكاماعورا،

سيطر.أم333عامإلىم1851عاممنامتدتالياباني

منالإمبراطوريةالح!صمةعلىمحاردة()فئةالساموراي

وخلاليوكاهاما.منبالقربكاماكورافىاسقيادةامركز

مهمة.بتطوراتوالأدبالفنمر،اغترةاهذه

.الساموراي:أيضانظرا

الأمريكية.المتحدةالولاياتلرئيصرمنتجعديديدمبول

فيكاتوكتينجبلمنطقةفيالاشجاركثيفةبقعةفىويقع

واشنطنعنكمأ01نحوتبعدالتيماريلاند،ولاية

للسيدةومسكناللرئيسمكتباديفيدكامبيضما.أعاصمةا

للموظفينوجناحا،الرئيسعائلةر(الرئيس)زوجةالأونىا

وحوضا،للجولفملعئاأيضاالمنتحعويشم!!،أضيوفوا

.الأخرىالرياضيةللأنشطةومنشآت،للسماحة

كامببإدارةالأبيضللبيتأصعسكرياالم!ضبيقوم

.المتحدةللولاياتالحربيالأسطولإشرافتحتديفيد،

البحريةفرقمنمسلحةدورياتبالحراسةوتقوم

بذلك.لهمللمرخصإلابالدخوليسمحولا،الأمريكية

هذاأسسمنأولروزفلتفرانكلينالرئيسكان

الصيفأتناءإليهيلجأمنتجعالي!صن،ام429عامالمكان

الموقعهذااختاروقد.واشنطنفيالحرشدةمنهرئا

الآمن.ولوضعهارتفاعهبسببالصيصفيشبرودتهأغصىا

لا-شانجرياسمالمنتجععلىأطلققدروزفلتوكان

علىهيلتونجيمسالإنجليزيالكاتأطلقهاسماوهو

الفمائع.الأفقسماهاالتيروايتهفىأجةمثاجبليةمم!صة

منترومانهاريالرئيسجعل،أم49ءعامفى

،أم539عاموفى.للرئالعمةرسميامنتجعالا-شانجري

ديفيد،كامبإلىالاسمآيزنهاوردوايتالرئيسغير

الجولف.لعبةميدانأمس!الذيوهو،حفيدهلاسمتمجيدا

فيأعمالهميؤدونيزالونولاالختلفونالرؤساءكان

مهمةمؤتمراتمنهمالكثيرونعقدوقد.بانتظامالمنتجع

عقد،الثانيةالعالميةالحربأثناء،أم439عاموفي.به

رئيس،تشرتشلونستونمعالمنتجعفياجتماعاروزفلت

كامبفىأيزنهاوراجتمعكما.المتحدةالممل!!ةوزراء

الاتحادوزراءرئيس،خروتشوفني!جتامعديفيد

.م9591عام،السوفييتى

جيميالرئيساستضاففقدأم،789عامفىأما

مصر،رئيسالساداتأنورديفيدكامبفىكارتر

المحادثاتأدتوقد.إسرائيلوزراءرئيصبيجنومناحيم

الأوسط.الشرقانظر:.المعروفةديفيدكامباتفاقيةإلى

)التطوراتإسرائيلالظر:.معاهدةديديد،كامب

)حطولاتالأوسطالشرقأنور؟،السادات(بمالحديثة

تاريخ.مصر،ديفيدبمكامب(بمالسلام



83كيمكامبل،

بهأقامالذيالموقعوهوأستراليا.فيم!!انكو!كامب

جاءعندماجاكسونميناءفيمرةأولفيليبارثرالحاكم

.أم788عامبوتانيخليجمنسيدنىمرسىلاستكشاف

وقد.المناسبةهذهذكرىفىولوحةمس!،أقيمتوقد

المنطقةفيالاستيطانبدءمنذكوفكامىباسماستعمل

.هناكالمرسىسفنمرشديوإقامة

رياضيم(.5291-581)9والثر،كامب

ذلك،الأمريكيةالقدمكرةبأبيأقبماكثيراأمريكي

اللعبةقواعدتطويرفيشصخصيةأهمكانلأنه

إدخالكامبإلىويخعسب.أدائهاوطرقواستراتيجيتها

لأيتوقفهبعداستئنافهأواللعببدايةعندالتعاركخط

الأمامي،الظهيرلمساعدالمرتدةال!صجمةوإدخال،سبب

بأحداللاعبينعددوتحديد،بالرايةالإشحارات،وتوجيه

يسمحالذيالنظاموإدخالالواحد،للفريؤ،لاعباعشر

،أم988عاموفي.الأرضيةالس!طاتمنمعينبعدد

ويتنيكاسبرالرياضيالصحفيمئر.سلهكامبأنشأ

منللمتميزينتكريماالقدملكرةالقوميأمريكافريق

.الجامعاتلاعبي

فيالجديدةبريطانيافيكامبنسيتشموالترولد

ولعب،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكونكتيكتولاية

.أم882عامحتىام876عاممنالفتمهـةفيياللجامعة

ام888عاممنالفترةفيالجامعةلفر،يقمدرئاعملثم

فىكتابا02علىيزيدماألفكما.م2918عامحتى

البدنية.واللياقةالرياضةمجالات

فيكمروكلمةمنمشتقوهولويلز،قدلميمأسممير؟ول

الغزوبعدالسابعالقرنفيكامبريااستو،علنت.الويلزيةاللغة

والعاشرالتاسعالقرنينخلالربريطانياسكسونيالأنجلو

هماملكينقيادةتحتمؤقتاكامبرياتوحدلت،،الميلاديين

فيثانيةتفرقتثم،الطيبهايولوصنحيدهالكبيررودري

القرنأواخرفيلويلزالنورمنديالغزوفترةخلالإمارات

.الميلاديعشرالحمادي

رائدأولأم(.كان769-1291)دونالد،كامبل

سرعةإلىسباقهفييصلالسريعةالقواربلسباق

.بأذىيصابأندوانكماساعة032

بإنجلترا.سريمقاطعةفيكروسبوفىفيكامبلولد

القياسيالرقمحازقدكامبلمالكولمالصيروالدهوكان

يتوفىأنقبل،كماساعة722مقداره(الماءعلىللسباق

سكانمنوهوسايرين،ستانلينالوعنا-ما.أم489عام

رقما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىواشنطزا،فيسياتل

نأدونالدقرر،كم/ساعة63287.2بلغجديداقياسيا

الرقمحاجزكامبلوتخطى.كامبللعائلةالفوزيعيد

206.325بلغجديدبرقمكماساعة032القياسي

عة.سااكم

قياسيبرقمسريعازورقاقاد،أم469عاموفي

/ساعة.كم627.444مقداره

سروةلزورققيادتهأثناءحادثفيكامبلتوفيوقد

كانتكنديةسياسية(.أم-)479كيمعاميل،

52فيوذلككندا،وزراءرئيسمنصبتشغلسيدةأول

الحزبزعيمةلتكوناختيرتأنبعدأم399يونيو

وفقدت.نفسهالعاممنيونيو13فيالمحافظالتقدمي

اختارعندماأكتوبر25فيالبرلمانيةالانتخاباتفيمنصبها

جينيرأسهالذيالأحرارحزبكبيرةبأغلبيةالكنديون

للوزراء.رئيساأصبحالذيتشرتين،

بورتفيم4791سنةمارس01فيكامبلولدت

كولومبيابجامعةوالتحقت،البريطانيةبكولومبياألبيرنى

درجةنالتحيثالبريطانية

،أم969عامالبكالوريوس

عامالقانونفيودرجة

تحاضروكانتأم.839

منالسياسيالاقتصادفي

عامحتىأم759عام

.أم819

بوصفها!كامبلعملت

كامبلىكيمقصيرةلضةقضائيةمدعية

منالثمانينياتأوأسطفي

مأ819سنةالسياسيةحياتهاوبدأت.العشرينالقرن

،أم859سنةوفيفانكوفر.مدرسةللجنةانتخبتعندما

رئيصبنيتبيللمكتبالتنفيذيالمديرلمنصبرلثمحت

فازتحتىتتقدموالمشمرت.البريطانيةكولومبياوزراء

،أم889سنةوفي.للمقاطعةالتشريعيالمجلسفىبمقعد

ماوسرعان.الكنديالعموممجلسفيعضوااختيرت

وزيرمنصبتولتحتىمناصبعدةلتحتلتقدمت

احتلتثم،الشماليةوالتنميةالهنديةللشؤونالدولة

الدفاعوزيرمنصبثم،العاموالنائبالعدلوزيرمنصب

الشيخوخة.شؤونووزيرالوطني

كامبلهجرتعمرهامنعشرةالثانيةبلغتعندما

كيم.لقبلنفسهاواتخذتفايدراأفريلكانالذيأسمها

البريطانيةكولومبياجامعةفىأم969عامتخرجت

حطضرتام،839عامالقانونفىدرجةعلىوحصلت

.ام89وأام75!عامىبينالسياسيةالعلومفي
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يا.كمبود:نظرا0مبوشياكا

يوقاتانجزيرةشبهفيمكسيكيةولايةكامييشي

الصناعةالأخشابإنتاجويعد.2ك!ا05)281مساحتها

عدده!اأخأجااسكانهامعظمويعيشفيها.الرئيسية

أصذيناالهنودمنوثلثهما،المدنفينسمة3721277

عاصمةشتسمىالمايا.انظر:.الماياقبيلةمنينحدرون

نسمة.000.99سكانهاعددويبلغ.كامبيشيالولاية

يبدغأستراليا.فيويدزساوثنيوفيمدينةعاميدلثاو!

05بعدعلىوتقع.نسمة8!8.137سكانهاعدد

مركزفياشحىقطبوهى،سيدنيمدينةغربيجنوب

مرتبطةمدنثلاثتنميةإلىيهدفالذيللتنميةآرثرماك

بحوالىس!!انهامجموعويقدروثيقا،ارتباطاببعضها

كامبيلتاولىمدينةالمشروعهذاويتخذ.نسمة000.023

عدديرتفعأدالخطضوديتوقع.لهجديداإقليميامركزا

عامبحلولنسمة000.004إلىالمركزسكان

عاممرةلأولكامبيلتاونفىالوافدونوقد.امعتقر

القديسكنيسةالتاريخيةمبانيهاوتتضمنأم.082

جليناومبنى.أم823عامأنشئتالتيالإنجيليةبطرس

لفون.

الغربيالجنوبإلىك!51بعدعلىتقعمدينةول!ر

22؟477س!صانهاعدديبلغ.نيبياننهرعلىسيدنيمن

الفحمتعد-تشىس!طنهامنالعديدويعمل.نسمة

عنكم04تبعدمنطقةم!يستخرجالديالحجري

الأسطهولمنفقدتأضياالابقارأنوالويف.مدينتهم

منطقةفيشوهدتأم788عاممعيدنيحولالأول

للبحثفريقاهنترالحاكمجندوقد.أم5!7عامكامدن

قدمنهافقدتالتيالقليلةالأعدادأنووجدالأبقار،عن

اسمالمكانعلىفأطلقرأساست!تمنمكوناقطيعاغدت

هوالمنطقةفيمستوطنأولوكانالأبقار.مراعيسهول

.الصوفتجارةرائدآرثرماكجون

وتضم.أحصرىالندنمديخةضمنتقعبلدةمدرى

عدديبلغ.بان!صاسوسانتوهولبورنهامستيد،مناطهت

المتحفالبلدةتضما.نسمة005.017سكانها

والكلية،لندنلجامعةالإداريةوالمكاتب،البريطاني

،بانكراسوسانت،كروسكنجزومحطات،الجامعية

منجزءاكامدنتضم،الشمالأقصىوإلى.ويوصعتون

هيثهامستيدومنطقتيهل،وبريمروزباركرلجنت

بكاملها.هلوبارليمنت

ومؤرخأثريام(.326-1551)ولدمر،كاملى

الذيأم(،)586بريطانياهوشهرةكتبهأكثر،إنجليزي

وطنياتاريخاوضع.عصرهفيللاثاركتابأبرزيعدكان

الجزءنشروقد.الأولىإليزابيثلعهدفيهأرخباللاتينية

عدد.أم625عامالثانىوالجزءأم،561عامسهأ!الأو

كتبكما.للبروتستانتيةتأييدهوأبرز،الملكةفضائلفيه

مؤامرةداسمعرفتالتيللمحاكماتالالتارء
هـسمي-صا

.لندنفىكامدنوليموأصد.ا!لدافعبارود

جزيرةشبهتمتد.جزيرةشبهكامشالكا،

بينروسيا،فىالشرقيةسيبريامنالجنوباإكامشات!صا

نحوالجزيرةشبهتغطي.أوخوتسكوبحربيرنجبحر

000.422نحوسكانهاوعدد2،كم0000035

لشبهبطولالبركانيةالجبالمنسلسلةتمتد.نسمة

الرئيسيةوالصناعات.كثيفةغاباتبهاتوجدر،الجزيرة

المنطقةفىويتوافر.والحيواناتس!اكالأصيدهىفيها

وثعالبوالقنادس،والثعالبالسمور،وحيوانأ!دببةافراء

أسماكمنبالكثيرأنهارهاوتزخر.والفقمةالماء،

علىالسرطانلصيدرئيسيةمصائدعدةوتوجد.السالمون

الغربي.شماطئها

بقيةأما،الجزيرةسكانمن8%0نحوالروسيشكل

الكورياك،تشملالتيالسيبريةالقبائلإلىفينتموناسمكان

مدينة.لإليوتيسوا،لإتلمينوا،لشكشيوا،لإيف!!وا

الساحلعلىأ!اقعةاتيسكيكامشا-بتروبافلوفيسك

الرئيسي.والميناءالعاصمةهياششرقي

اليابنيين،الطارينمنفئةإلىينتميطيارالكامكاري

الثانيةالعالميةالحربأثناءأنتحاريةمهامفيتطيركانت

ام(.-459أ)939

المحملةالطائراتقيادةعلىالكامكازيونتدرب

الحربيةالسفنوبخاصةمعينةأهدافنحوبالمتفجرات

أيضاالانتحاريةالطائراتهذهعلىيطلقوكان.الأمريكية

قادةنظرفيالكامكازيعملياتكانتوقدكاميكيز.

الحلفاءتقدملوقفالأخيرالأملهيالسسكرييناليابان

لأنهمالكامكازي؟بمهامللقيامالطيارونتطوعالأقوياء.

وقدشرفا.إمبراطوريتهمأجلمنالموتيعدونكانوا

عامأكتوبرفيالأولىالكامكازيهجماتوقعت

ألفمنأكثرشارك.أليابانالحلفاءغزاعندما،أم449

وقد.أم459عامأوكيناواعنالدفاعفيالكامكازيينمن

053منأكثرودمرواسفينة03عنيقللاماأغرقوا

الطائراتحاملاتمنأيإغراقفيفشلواأنهمإلا،سفينة

الأحيانبعضوفي،الرئيسيةأهدافهمكانتالتيالكبيرة
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وقد.باهظةتكلفةعليهترتبتفشلاعملياتهمواجهت

بل،أحدثوهالذيالدماربسببلي!م!أهصيةأكثرأصبحوا

يمثلونها.كانواالتيالمقاومةنوعبسبب

فىوتعود.المقدسةالريحكامكازيكلمةتعنى

قبلايالمغوليالفاغأرسلهأسطولأدمرإعصارإلىالأصل

.أم281عاماليابار،لمهاجمةخان

الأدبكتبأمهاتمنوالأدباللغةثيالكامل

نسبة،الثماليالمبرديزيدبنمحمدال!إسابوألفه،العربي

وفاتهانعلىلهترجمواأجفمن.الأزديةثمالةقبيلةإلى

أعوامبينمامولدهفيواختلفواهـ.285عامفىكانت

إمامالمبردابوالعبالركانهـ.702و01،2و0،22

العباسأباوعاصر،زمانهفي،ولغوييننحاة؟البصرةأهل

الكوفة،أهلإمامهـ(192)ت.شعلبيحيىبنأحمد

منوالبصرةالكوفةبينكانمامثلالإمامير،بينوكان

منافسة.

حسنمنبهتميزماللمبردترجموامنووصف

والثقةالأخبار،لمليحوالحفظوالبلاغة4والفصاصالمحاضرة

وهذه،خاصةالنوادرمنيرويهكانماوبكثرة،يرويهفيما

الكامل.كتابهقارئيلحظهاكلهاالصفات

بينهامنكتابا،وأربعينخمسةالمبردمؤلفاتبلغت

الحسنأبيبروأيةنسختهإليناانتهتالذتي،الكاملكتاب

فيالمبرديقولهـ(.315)تالأخفشسليمانبنعلى

ضروبايجمعألفناهكتابهذا":بهمعرفاالكتابخطة

سائرومثل،مرصوفوشمعرمنثوركلامبينما،الآدابمن

بليغة.ورسالةشعريفةخطبةمنواختيار،بالغةوموعظة

كلاممنالكتابهذافيوقعماكلنفسرأنفيهوالنية

منفيهيعرضمانشرحوأنهـمشغلق،معنىأوغريب

بنفسهالكتابهذايكونحتىشافياشرحاالإعراب

مستغنيا".تفسيرهفىأحدإلىير.جعأنوعنمكتفيا،

بأنالقوليمكن،الخطةهذهفيوردماضوءوفي

الاختياراتفيكتاب-الأصلفيهو-المبردكامل

تنوعقدفيهالنثروأن،المؤلفعصرصكأوالنثريةالشعرية

وأنوخبراونادرةومثلاوخطابةرسالة:الختلفةالفنونبين

نأعلىالمبردالعباسأبوحرصقدالأدبيةالاختياراتهذه

القارئتزويدعنفضلأ،مفسرةورروحةللقارئيقدمها

فالكتاب.والإعرابالنحومسائلمنفيههايعرضماببعض

يستغنيلا،شاملنحويلغويأدبىابكتاالنحوهذاعلى

المتخصصين.العلماءعنفضلاالمبتدئوز!الناشئةعنه

المؤلفاتمنالعديدأمامالطريقالكاملكتابفتحوقد

.أخرىوجوهمنوخالفته،بعالوجوهمنطابقتهالتي

القالىعليلأبيالأمالىكتاب:المؤلفارتهذهفمن

علىاعتمادهفيالكامليطابقالذيهـ(356)ت

بعضوإثارةبالشرحالعنايةمعوشعرا،نثراالأدبيةالنصوص

تطابقهلموإن-بهتأثرتالتيالكتبومن.اللغويةالقضايا

ربه.عبدلابنالفريدالعقدكتاب-ونحوالغة

ترتي!فىمعينةلخطةالكاملأبوابتخضعولم

،عفوينحوعلىالموضوعاتتمضيبل،الموضوعات

)إنكم!ت!:الرسولبحديثيبدأ-مثلا-الأولفالجزء

المبرديمضيإذ(الطمععندوتقلون،الفزععندلتكثرون

نأيلبثماثم،الحديثفيالفزعلفظمعنىشرحفي

إلىبأحبكمأخبركم)الا:حديثشمرخإلىيختقل

خطبةإلىومنه.(.القيامةيوممجالسمنيوأقربكم

القضاءفرسالة،الخطاببنعمرالراشمدينالخلفاءلثاني

أيضا.له

أغلبهانصوصايختاروجدناهالثانيالبابإلىجئنافإذا

البلاغيةالظواهرببعضتتعلقوكلهاالشعر،من

مما،ذلكغيرإلىالتكلفعنوالبعدوالإيحاءكالاختصار

المعالجةعلىيقومموحداموضوعاالثانيالبابمادةيجعل

علىبلاغيةشواهدإلافيهالنصوصوليست،البلاغية

.الأولالبابخلاف

المنهجي،الترتيبوليص!،العفويالطابعأننجدوهكذا

مادتهوتبقى،عمومهفيالكاملكتابيحكمالذيهو

سائربينيميزهماأبرزواللغةوالنحو،الأدبفيالغزيرة

وجهمنأنهعلى.العربيةالمكتبةفيالأخرىالأدبكتب

اللغويالدرسمجالفيالبصريالاتجاهيمثلآخر

والنحويمما.

الرابعءوالخامس،البابينالكتابأبوابأهممنولعل

طائفةلاخبارخلوصاخلصاقد-منهماالقليلعدا-وهما

والفقهية،السياسيةوآرائهموقائعهموذكرالخوارج

آراءبذكرالمبردعنايةمع،ورسائلهمومناظراتهموأشعارهم

الخوارجبيننشبتالتيالصراعاتوذكرالخوارجخصوم

:أمرانالبابينهذينفيالنظريستلفتوالذي.وخصومهم

علىيتوافرانفهمانسبيا،الموضوعوحدةأولهما،

معتداخلتالتيالمسائلمنقلةعدا،الخوارجموضوع

عنوالأدبيةالتاريخيةالمادةأهميةوثانيهما،.الموضوع

مصدرابحقالكاملكتابيجعلبما،الخوارجموضوع

وأفكارها،الطائفةهذهتاريخدراسةمصادرمنأساسيا

المبرد.انظر:.ونثراشعراأدبهاعنفضلاوفرقها،

كامل.،مروةانظر:.مروةكامل

كامل.مصطفىانظر:.مصطفى،كامل

.جايألنلرنر،بمالملكارثر،انظر:.كاملوت



ألبيركامو،86

وكاتبصحفىأم(.069-أ)139ألبيركامو،

اتصالذاكان،فرنسىمسرحيروائيومؤلفمقالات

عامللآدابنوبلجائزةعلىحصل.الوجوديةبالحركة

لقصصهخلفيةوطنهيستخدمماكثيراوكانأم،579

قضايايعالجإنهإذ،الحلفيةهذهيتخطىأدبهلكن،الخيالية

أغرداحريةصي!ضبكامو!سان.عالميةأهميةذاتخلقية

وصعوبة،المجتمععنالفردواغترابللمعسؤوليةوتحمله

خالصةخلقيةبمعاييرأوباللهالإيماندونالحياةمواجهة

الغريب:رواياتفيالموضوعاتهذهوتبدو.ومطلقة

(أم)579السقوطأم(بم)479الطاعونأم(بم)429

أم(.49)5كاليجيولامسرحيةوفى

ففيواسعا.نقاشاأثارتاالفلسفةعنمقالتينكاموكتب

قضية"هناك:يت!وا!كتبأم(،)429سيسايفوسأسطورة

الانتحار".قضيةوهىحقا،أسشأناخطيرةواحدةفلسفية

رأسحتىبالحياةيتعلقونالناسأنأساسعلىحجحهقامت

الحيادتصبحوه!!ذايبررها،أسذياالهدفأوالمعنىفقدت

ثانتفقدام(،519)الثائررواسهأما.للمعقولمنافيةمملة

.الإنسانلدىالثورةالأنماطنقديةدراسة

عاممرة/لأولفرنساإلىذهبرالجزائر،فيكاموولد

ضدالفرنسيةلالمقاومةالتحقأم،429عاموفي.أم939

.الكفاحالمسماةاسريةالجريدةلتحريروقام،النازيين

مدينةمنأغربباسيارةتهشمحادثفىكاموتوفى

بفرنسا.مسينز

نالوفيشينشأتالمجرمينمنسريةمنظهمةكامورا

وكان.اطيلاديعشرالتاسعأغرناأوائلفيلإيطاليا

جرائهيرت!صبونالكاموريين،باسمعرفواالذينأعضاؤها،

وفي.والقتلوالنه!والتهريبوالرباوالميسرالابتزاز،

نابولى.حكومةعلىتسيطرالمنظمةكانت،الأحيانبعض

،أم609عامزوجينقتلتأنبعديضعفأثرهاأخذث!

والحكمأم219عامالمنظمةإدانةإلىالشرطةتحقيقوأدى

المحاكماتوبعد.بالحبسأعضائهامنكبيرعددعلى

المنظمة.نشاطاضمحل

ظهرتأم،459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد

وزاولتمورا،ال!طاسمتحملالإجراميةالجمعياتبعض

كانتإنأصسلطاتاتدريولا.نابوليمدينةحوأ!نشاطها

أصقديمة.ابالمنظمةصلةالجديدةالكامورالهذه

أغور(.)1البرتغالانظر:.ديلوير،كاموويس

منشورمنتتكونللرسماأداةالاستجلائيةالكاميرا

إطار.علىمثبتينمكبرةوعدسةجوانبأربعةذي

الضوء.حجرةيعنىالامشجلائيةالكاميراومصطلح

سهعلى

العمليةالصورة

ا!قي

أ(---ألشي!ا

الشىء
!سور

الممظرو

التخطيطيالرسمفيتستخدمالاستجلائيةالكاميرا

إلىجسملأيفعليةصورةنقلعلىالأداةهدهوتعم!!

الشكلمنيتضحكما،شسمهتستعم!!اكتىأ!رقةا

فيهيستعملالأداةالهذهاخرش!!!هناكر.الإيضاحى

وقد.عاكسايعملجاجإامنوأ!اشاويةقائممنشور

المعماريةللموا!دقيقةرسوماتالإنتاجأشساموناستعمله

ولنقلالكبيرةالرسوماتولتصغير،أطهبيعيةاوالمناظر

حجمفيالتحكميتم.لأخرىصفحةمنالرسومات

تفصلالتيالمسافةفيالتحكمبطهريقأ!اكسةاالصورة

.ال!داةعنالجسم

المنشور.:أيضاانظر

الفيديوتصويرآلةانظر:السمجيلية.الكاميرا

(.)حورةالضوئيالتصوير(؟رة)صر

تبدغد!فريقيا.الغربيالساح!طعدىيقعبددالكامدرون

سكانهعددويبلغ2،كم4244752مساحته

عرقية.مجموعة002نحويمثلوننسمة000/132651

أكبردوالامدينةوتعدياونديهيال!!اميرونوعاصمة

الفترةفيالكاميرونوفرنسابريطانياحكمتمدنها.

نالتحيثأم،69و.أم919عاميبينالواقعة

استقلالها.

رئيصالكاميرونفىالحكمرئاسةيتولى.الحكمنظام

جمعيةالقوانينتسنالتيالتشريعيةالسلطةوتمثلالبلاد،

وأعضاءالرئيسوينتخبعضوا،081منم!صنةوطنية

رئيسباختيارالرئيسويقوم،أعوامخمسةلمدةالجمعية

الحكم،أمورلتصريفالموظفينوكبارأ!زراءواالوزراء

الديمقراطيالتجمعحزبهوبالبلادالرئيسيوالحز!

ال!صاميروني.الشعبي

كلايرأسمحافظاتعشرإلىال!صاميرونوتنقسم

الرديصر.يعينه)محافظ(حاحصممنها
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موجزةحقائق

.وندييا:صمةالعا

والفرنسية.الإنجليرية:الرسميتاناللغتان

.2كم244.574:المساحة

إلىالشرقمن،كمأ،923الجنوبإلىالشمالسمسافةأبعد

كم.004حللسااادصد15،كم427لغربا

البحر،سطح!وقم070.4الكاميرونحبلارتفالحأعلى:الارتفاع

الساحل.طولعلىالبحر،سطحارتفاعأدنى

نسمة،1653.1،،،0م6991السكانعددتقدير:السكان

حضر.%14،ريى%95،يعلتورا،2كمانسدسة82،فةلكثاا

تقديرات.نسمة01)394لم655-ام879إحصاءحسب

نسمة.0007272.15م:1002عام

الفاصوليا،الكاكاو،المور،:والغاباتالزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.الأخشاب،المطاط،الدرليةالمحاصيل،المخيلزيت،القطن،البن

الأحدية،،النفطمشتقاتالكاكاو،،الجعة،الألومنيرم:الصناعات

النفط.،البوكسيت،ينالتعد،بونالصا

وسطفيصفراءونجمةوصفراءوحمراءخضراءرأسيةشرائط:العلم

الأحمر.االشريط

المنطقةيقطنونالذينالباميليكىمنكليعد.السكان

إلى،الشماليقطخونالذينالفولاني1،الغربيةالجبلية

المناطقيقطنونالذينوالفانجا؟يوندوواالدوالاجانب

.بالكاميرونالعرقيةالمجموعاتأهم؟والشمالياالوسطى

،الكاميرونفيالرسميتيناللغتينوالةهـنسيةالإنجليزيةوتعد

إفريقيةلغة42منواحدةيتحدثونأهلهامعظمأنإلا

الدياناتالسكانمن%45منيقربمايعتنق.منتشرة

النصرانية،منهم35%يعتنقبينما،التقليديةالإفريقية

.اللإسلام%2.و

المناطقفي%()95تقريباالكاميرونشعبثلثايسكن

أغلبيةيقطن.والرعيبالزراعةمعظمهمويعمل،الريفية

المصاؤوتوفر،صغيرةمدنأوقرىفي،الريفيينالسكان

الحضرية،المناطقس!كانالعملفرصالخدمارتوصناعات

أعدادوتهاجر%(،41)السكانثلثنحويعيشحيث

بحثاالحضريةالمناطقإلىعامكلاشيفيينالسكانمنكبيرة

الرئيسيتين-المدينتين-وياونديدوالاذئيتوجد.العملعن

النمطعلىمشيدةومنازلأنيقةحكوميةومبانفخمةفنادق

منالعديدفيهايعيمشفقيرةأحياءأ!بضاوتوجد،الحديث

منالكبيرةالأعدادإسكانمشكلةالرنتواجه.السكان

المدنفىالمنازلومعظم،المدنإلىينتةلمونالذينالريفيين

)الطيناللبنمنبنيتالشكلمربعةدصاخأالشماليةوالقرى

.الطوبمنالشكلمستطيلةمنازلأو(حرقهقبل

الحصيرمنمنازلهمالرحلالشماليونالرعاةيشيد

تكون،الغربيةالجبليةالمناطقوفيء،الخشبوالأعمدة

فيأما،الطوبمنوتشيدالشكلمستديرةعادةالمنازل

وسعفالخشبمنالمنازلفتشيدالجنوبيةالغاباتمناطق

منمنازلهمفيشيدونالسوأحلسكانأما.واللبنالنخيل

المدنأماالأشجار.قلفأو،معدنيةبألوأحالمغطىالخشب

الأكواخإلىإضافةحديثةسكنيةمبانبهافتوجدالكبرى

الفقراء.يسكنهاالتي

.والجامعاتبالمدارسالمجانيالتعليمالحكومةتوفر

نقصوهناك،الخاصةللمدارسالماليةالمساعداتوتقدم

منالعديدجعلمما،والمعلمينالمدرسيةالمبانيفيكبير

بينالتعليمنسبةوتبلغللتعليمفرصةيجدونلاالتلاميذ

.عشرةالخامسةعلىأعمارهمتزيدممن%04السكان

الختلفةالكاميرونأنحاءمنعديدونفنانونواشتهر

التماثيلومنهايصنعونها،التيالخشبيةالنحتبأعمال

نميرولكاا

محميةأووطيمتنزه!

دوليهحدود-

طرق

حديديةلسككا*

وطحيةعاصمه!

أخرىمدن.

العحرسطحمستوىفوقالارتفاعء

الدوللةالحدودلمحيمرجغاليستالحريطههذه
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أسقلاقلص!إشملتقىاضحارباومركزهاالكاميروددولةعاصمةياوندي

م!صر3الحاهرأصلملاصصخعمتحرالصورةفيويدر.والراصلات

المدية.دىاضحارياالحىفيويقع،طوابقثلاثةمن

س!صاناشمتهروقد.المنارلوزخرفةألاحتفالاتوأقنعة

النحاسمنالجميلةالأقنعةبصناعةالماضيفيالبامون

تقليدها.اليومالفنانونيحاولالتىالأصفر

حدودطولعلىوالتلالالجبالتمتد.والمناخالسطح

جبلإلىالشمالفىتشادبحيرةمن،الغربيةالكاميرون

قمةوأعلى،الجنوبفيالساحلمنبالقربالكاميرون

الغالاتتكسوهاهضبةوتفصل.م070.4ارتفاعهايبلغ

،الشمالفيالسافاناسهلبين،الكاميرونوسطفى

فيغينياخليجساحلعلىالمنخفضةالمداريةوالأراضي

البينوي،:هيرئيسيةأنهارثلاثةالبلادفيوتجري.الجنوب

والساناجا.الوري

الماضيفيالبريةالحيواناتمنكبيرةأعدادظلت

أضحىوجودهاأنإلاالكاميرونمنالجنوبيةالمناطقتجوب

أبادكمامنها،الكثيرالصيادونقتلحيث،الآننادرا

ولا،الزراعيةالرقعةاتساعمعأيضئاكبيرةأعداداالمزارعون

والقردةوالزرافكالافيالالبريةالحيواناتمنالعديديزال

.أصشمالافيالوطنيةوازامحميةتجوبالظباءمنوأنواع

بالجفافالكاميرودشماليالسافانامنطقةتتميز

،م852نحوحرارتهادرجةتبلغحيث،الحرارةوارتفاع

تكونبينمام،954إلىالنهارخلالتصلقدأنهاغير

درجةمتوسطويبلغ.اكبرودةمعتدلةالوسوالهضبة

حارةفهيالساحليةالمنطقةأما،2!م4نحوفيهاالحرارة

سم،005منأكثرالسنويةالأمطاركميةتبينحيث،رطبة

م.752نحوالحرارةدر%!ةمتوسطويبلغ

أساسايعتمدنامباقتصادتتمئال!!اميرونالاقتصاد.

ويزرع،السكانمن75%نحوبهايعولإذ،الزراعةعلى

البطاطا،اليامالدخن،،الشاميةالذرة،المنيهوت:السكان

التصديرمحاصيلأما.الخاصةاحتياجاتهمالتلبيةالحلوة

الفول،القطن،الشاي،الفاصولياالكاكاو،الموز،:فتشمل

في.السودا

(الألومنيوممنهيصنع)الذيوالبوكسيتالنفطويعد

بالكاميرونويوجد.أمماميروناشيأطبيعيةاالمواردأه!من

.والأخشابوالم!اطالنخيلزيتأشجارمناحضيرا

تصنيعمنها:الصناعاتمنقلما!عددأيضاويوجد

والجعة،الألومنيوممنتجاتوصناعةالزراعيةألمحاصي!

والمياهوالصابونوالأحذيةأضفطاومشتقاتوالسجائر

زية.الغا

النفط،،للكاميرونالرئيسيةالصادراتأهممن

وارداتها:وتشمل.البن،القطن،الألومنيومأمماكاو،ا

والولاياتفرنساوتعد.النقلووسائ!،المي!!اليكيةتالآلا

معظمأنويلاحظ،للكاميرونتجاريينشريك!تاأالحتحدة

المدنالحديديةالسككخطوطوتربط،معبدةغيرأعرتا

مدندوليةمطاراتتخدمكماال!جرى،الحضرية!زوالمرا

.وياوندياوحارودوالا

وتسيطر.واحدةيوميةصحيفةبال!طميرونتصثدر

والتلفاز(.)الإذاعةال!علاموسائلعلىالحكومة

الصخريةوالنقوشالنحتأعمالتشير.تاريخيةنجذة

نأإلىالكاميرونفىاكتشافهاتمالتيالحجريةالأدواتوا

التاريخ،قبلماعصورمنذالمنطقةهذهفىعاشتقدشعوبا

فيالشماليةالمرتفعاتوسكنتالبانتو،أغةتتحدثوكانت

الأسبانيالمكتشفالميلاد.ووصفقبلالخامسأغرنانحو

دولةنشأت.الكاميرونبجبلالبراكينأحدثورةهانو،

إلىوصلتحتىوامتدتالميلاديالتاسعالقرنفيكانم

الحالية.أ!صاميرونامنسطالاشالجزء

منوصلمنأولالبرتغاليونالم!ضشفون!صان

منالكاميروناسماشتقوقد،الكاميرونإلىالأوروبيين

.القشرياتمننوغاالبرتغاليةفيتعنيالتيكاميروكلمة

،الروبيانتشبهحيواناتعلىورينهرفيالبرتغاليونعثر

عشروالتاسععشرالخامسالقرنينبينماالواقعةالفترةوفي

فيللعملالكاميرونإلىآخرونأوروبيونوفد،الميلاديين

الرقيهت.تحارة

وزيتالعاجأصبحعشر،التاسعالقرنأوائلوفي

عاموفي.أمماميرونافيالتحاريةالمنتجاتأهمالنخما

مستوطنةالبريطانيةالتنصيريةالبعثاتأنشأت،ام8ء8

تحتدائمةأوروبيةمستوطنةكأولالكاميرونفيف!صوريا

.الكاميرونجبلثممفح



98الكاميلية

الأوروبية،الدولتنازعتعشرالتاسعالقرنوخلال

عاموفي.الكاميرونعلىالسيطرةوألمانيا(وفرنسا)بريطانيا

معمعاهدةعلىالدوالازعماءمنزعإحانوقع،أم884

الحربوخلال،أدلانيةمحميةا!كاميرونمنجعلتألمانيا

السيطرةألمانيافقدتأم(،9-18أ19)4الأولىالعالمية

اللتينوبريطانيافرنساإلىالسيوةؤآلت،الكاميرونعلى

مأ469عاموفى،قسمينإلىام229عامقسمتاها

حكماأواستقلالآالكاميرونبمنحوةرنسابريطانياتعهدت

ذاتيا.

أصبحت،ام069عامينايرملقالأولوفى

انتخاباتوفى.مستقلةجمهوريةالفرنسيةالكاميرون

الجزءفيالكاميرونىللشعبأتيح،أم619فبراير

إلىإقليمهمانضمامبينالاختيارفرصةالبريطاني

فاختار.المجاورةنيجيرياإلىأو،ةلىالجدبالجمهورية

إلىالانضمامالكاميرونمنالشماليالجزءفيالناخبون

وكانالقطر،ذلكمنجزءامنطقتهموصارتنيجيريا،

اختاربينماأم،619عاميونيومنالأولفيذلك

جمهوريةإلىالانضمامالجنوبىابهـءفىالناخبون

وجنوبيهالكاميرونشماليبيناتحادحدثثم.الكاميرون

وحتىالحينذلكومنذام،619أكتوبرمنالأولفي

فيدراليااتحادامكونةالكاميرونظلتأ،أ729عاممطلع

وفي.الغربيةوالكاميرونالشرقيةالكاءيروندولتييجمع

المنفصلتين.الدولتينوحدجديددستورأقر،أم729مايو

خمسةلمدةللجمهوريةرئيساأهيدجوأحمدانتخب

مأ829سنةفىاستقالولكنهام089سنةفيأعوام

انتخابهأعيدالذيبيبابولالوزراءئيسلمإلىسلطاتهوسلم

مارسفيالحزبيةبالتعدديةالسماحوب!د.ام099سنة

.للكاميرونرئيسابيبابولظلام،299

العشرينالقرنمنالسبعينياتفيالكاميرونبدأت

النفطساعدوقدغينيا.خليجعحقولمنالنفطإنتاج

توفيرعلىالكاميرونجمهوريةومائيةالك!سالقوىوتطوير

النفطيةالصادراتساعدتكما،الطاقةمناحتياجاتها

،الأقزامإفريقيا؟انظر:.كبيرةسساعدةالكاميروناقتصاد

المنظمات،الإفريقيةالوحدةمنظمة،الفولانيون

لإسلامية.ا

الأموصايةتحتمنطقةالبرلطانيةالكاملرون

شريطمنوتتألفلإفريقيا،الغربىالسا-خلعلىالمتحدة

الغربفىنيجيريابينالواقعةالأراضيمنطويلضيق

وتمتدسابقا(،الفرنسية)الكاميرونالشرقفيوالكاميرون

علىتشادبحيرةحتىالشمالاتجاهفي،غينياخليجمن

كم.ألأأ00منمايقربامتداد

الألمانيةالمستعمرةمنجزءاالبريطانيةالكاميرونكانت

وقد.ام919عاموحتىأم884عاممنذكاميرون

العالميةالحربأثناءالإفريقيةمستعمراتهاألمانيافقدت

كلالكاميروناقتسمتثمأم(189-أم19)4الأولى

الأمعصبةلنظاموفقاالإقليموأدارتاوفرنسابريطانيامن

العالميةالحربانتهاءعقبوذلك،للانتدابخاضعكإقليم

فيالمتحدةالأملوصايةخاضعكإقليمحكمتاهثم.الأولى

.ام469عاممستهل

فيوأصبحتفرنساأدارتهاالتىالمنطقةاستقلتثم

الأمفوضت،نفسهالعاموفي،الكاميرونأم069عام

البريطانية.الكاميرونعلىوصايتهالإنهاءبريطانياالمتحدة

وألنيجيرياانضمامهمبينالاختيارللمنتخبينأتيحوقد

البريطانية،الكاميرونمنالشماليالجزءوانضمالكاميرون

الجزءأما،أم619عاممنيونيوأولفينيجيرياإلى

عاممنأكتوبرأولفيالكاميرونإلىفانضمالجنوبي

.ام169

نيجيريا.بمالكاميرون:أيضاان!

شسجيرةفأوشجرة08نحوتضممجموعةالكاميلية

،الشاينبتةالمجموعةوتضم.الخضرةدائمةاممتوائية

الأنواعأكثركانوربما.واليابانالصينالأصليوموطنها

الأشكالمنالعديدويزرع،المألوفةالكاميليةهوانتشارا

النباتاتوتزهر.زينةنباتاتبوصفهاالنبتةلهذهالختلفة

والربيع.الشتاءفيالمنازلخارجالمزروعة

وأزهارالخضرةداكنةلماعةاوراقالكاميليةولنبات

البراعمكانتوربما،شمعيةكثيفةبتلاتذاتورديةجميلة

وتنمو.بالألوانمنقطةأوقرنفليةأوبيضاءأوحمراء

أشكالبعض.سم13نحوإلىلتمتدأحياناالشجرة

.جذابمزدوجتويجلهانتشاراأكثرهيالتيالكاميلية

بزراعةعادةالكاميليةنبتاتالبستانيونيستنبت

التربةفىالنباتاتوتكبر.التطعيمطريقعنأوالشتلات

بالظل.تتمتعالتيالخصبةالرطبةالرخوة

الكاميليةنباتاتتزرع

حمضيةتربةفيعادة

حولهاويرشجيدا،مجففة

وأقش)وهوالوقايةفرش

متحللة(موادأوشجرأوراق

التربة،رطوبةعلىللحفاظ

النباتاتتكونأنويفضل

وتحتاج.مظللةمنطقةفي

دعمإلىالصغيرةالنباتات

الكاميليةعودها.يشتدحتى)تسنيد(
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بارز.نحتعليهيظهرمنحوتكريمحجرالكاميو

ألوانذاتطبقاتلهاأحجارمنالكاميوويقطع

الأعلىفىطبقةمنيحفرأصذياالحجرويؤخذ.مختلفة

مقامتقومدا!ضةطبقةتحتها،فاعلونذاتأوبيضاء،

أ!صاميوامنهايؤخذاشتىوالأحجار.الفاتحةللطبقةالخلفية

اليمانىأحقيقار،الأبيضوالعقيق،العقيقهيعادة

اشجاج،منالمقفدال!صاميوويصنع.العقيقيوالجزع

ونسخ،الصينىوالخزف،المقولبةواللدائنوالأصداف

أساساميوال!طويستعمل.الكريمةوشبهالكريمةالأحجار

منالأحرىوالأنواع،الزينةودبابيسالخواتمفي

.لمجوهراتا

أجوناراصيأحميلينستياالعصرفيالكاميوعرفوقد

أيضااشومانوأنتى..مق001إلى332سنةنحو

غدتإيصاليالأنأغوأ!اويم!-ال!صاميو.منمتميزةأشكالآ

أ!!اميواالإنتاجمركزأه!االميا،دي،عشرالخامسالقرنمنذ

أوروبا.في

النفيسة.الأحجارحكاكأيضا:انظر

72لأ925س!!انهاعدديبلغ،مزدهرةمدينة!!

منالشرقيالجمو!فىالفرنسيةالريفييرافىتقع.نسمة

فرنسا.

للأفلاماصسنويابمهرجانهاكانمدينةوتشتهر

أ-.أحااأنحاءجميعمنأشلامفيهتعرضالذيالسينمائية

أصبحرامنجزءوهو،نابوشخليجعلىكانتقع

،الجافأطعتدأ!الجوهاالمدينةوتتميز،المتوسطالأبيض

الطرقاتهذهوأكثرالأشجار.باالمحفوفةالعريضةولطرقاتها

بمحاذاةيمرالديلاكرواسيديبرومينادهوشهرة

.أعازينوهاتواالأنيقةالفنادقعليهوتطل،الشاطئ

)قاعةفايديفند،كانفيالأخرىالمهمةالمعالموتشمل

قصرتسمىوقلعة،المدينةمنالقريبةليرانوجزر(،البلدية

يطلتلوهو،شيفالييهمرتفععلىالواقعليرانديأيدي

علىالرئيسيالاقتصاديأضشاطاويعتمد.الحليجعلى

،الحدادةوأعمال،والصابونأمحطوراصناعةتليها،أصسياحةا

.الأسماكاوصيد

أول-قديمةإيطاليةقبيلةوهى-اللغوريينقبيلةكانت

قلعةأنشأواحيث،كانالانالمسمىالموقعفياستوط!من

الميلاد.قبلالثامنالقرنفيوذلك،ثميفالييهمرتفععلى

دويسأم(.749-091)1إيزادورلويسكان،

اشتهر.أمريكيومدرسمعماريمهندسكارإيرادور

نظرية:طوروقد.بمهارةالطوبرالإسمنتباستحدامه

المبانى.فيالخدميةوالفراغاتالمأهولةالفراغات

يستغلهاالتيالمناطقمنهىمبنىفىألمأهوأ!ةاأغرأغاتوا

التيفهيالخدميةالفراغاتأما.العم!!أوأطسكنأعسكانا

وأنابيبالسلالمآبار:وتشملعمليةلأغراضتستغل

المبنى،لجمالضروريةالخدميةالمناطقكانعدوقدالهواء.

تصاميمه.فىضصهالذا

بيلجامعةفينالفنوصالةكانمشروعاتتشمل

للأبحاثريتشاردزومبنى،كونكتيكتبولايةأم(9)3ء

الفنونومركزبنسلفانيا،جامعةفيأم(169)الطبية

كمابيل.في(وفاتهبعدأم779عام)اكتمليطاليةإا

ودرس.بنغلادشعاصمةدكا،لدينةرئيسيةحريطهةصمم

،أم579عامحتىأم489عاممنبيلجامعةفىكان

أثروقد.وفاتهحتىام579عاممنبنسلفانياجامعةوفي

فيالمعماريينالمهندسينمنكثيرعلىمدرسا،بوصفه

العشرين.القرنونهايةأواسط

السينمائىكانمهرجان

مدينةفيعامكليقام

فيمصيفوهىكاد،

فرسسا.شرقىحمو!

حماهيردحاالمصوتحصر

الفنانينمنعميرة

الأفلاموممتحي

والمشاهير.



19كانبرا

منتتكونمنهاالحارجيةالأحزاءكانلويستصميممنمبان

كمراكزالإسمنتيةالأبراجم!سلسلةكانصصسما.المسلحالإسمن!

البيولوجية.للدراساتسولكمعهدصتجزءوهي،للأبحاث

فىالمتحدةالولاياتإلىورحلإسمتونيا،فىكانولد

.أم509عام

سكانهاعدديبلغلأستراليا.القوميةالعاصمةديراول

الأساسيالإقليمفىالمدينةوتقعنس!ء.498.278

الوطنيالبرلمانويجتمعمنها.الشرقيالجنوبفيبأسشراليا،

نأكانبرا.كمافيالنوابومجلسالشيوخمجلسفيهبما

ومقرالفيدراليةللحكومةالإداريالمركزهيالمدينة

والثقافية.والمهنيةوالتجاريةوالسياسيةالوطنيةالمنظمات

الأجنبية.السفاراتبهاتوجدكما

سطحفوقم006ارتفاععلىكانبرامدينةوتقع

كم603وتبعد.المحيطشاطئعنأكم45وتبعدالبحر

وتبلغ.ملبورنمدينةعنكم655ومميدنيمدينةعن

العاصمةإقليمويشمل.2كم006نحومساحتها

قي(سىإيهبحروفإليهيرمز)والذيالأسترالية

العموموجهعلىكانبرامدينةطقسويعد2.كم9352.

لبضعةالثلجويسقطالشتاء.فيوبارداالصيففيحارا

سقوطمتوسطويبلغ.المدينةغربيالجبالقممعلىشهور

درجةمتوسطويصل.السنةفىملم064نحوالأمطار

وهويوليو،شهروفىأم7.9إلىفبرايرشهرفيالحرارة

.م4،5لىإ،ةبرودلشهوراأكثر

المناظرمهندسقدمهلخطططبقاكانبراأقيمت.المدينة

بعضمع،خطخهوأصبحتجرينينبيرلىالأمريكي

وكالتانوتقوبم.للمدينةالرسميالتصميم،التعديلات

فيالاراضيواستغلالالتنميةعلىبالإشرافحكوميتان

تنميةهيئةوهما:،الأستراليةالعاصمةوأراضيكانبرامدينة

الأراضي.ووزارة،القوميةالعاصمة

القوميةالعاصمةتنمية!يئةتتئ.الجديدةا!لدن

تنميةأجلمنالعاصمةأطرافلتطويراستراتيجية

الجنوبفىتاغيرانونجمدينةمثلالجديدةالمجتمعات

الشمالفيجونجالنومدينة،وودنضاحيةبعدوالواقعة

ؤكطالجديدالبرلمانمبنى

عاىيشرفكانبرا

تلناحيةمنالمديمة

المبنىافتغوقلى.كابيتول

!،ممايومنالتاسعفي

علىىويطلم8891

القديم.البرلمانمباني
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أنوينتظر.الغربيالشمالفىبكلونينومدينة،الشرقي

ألف001لينماااحشقبلفيالمدنهذهسكانيبلكلدد

معاتشبهمحاورثلاثةالمدنوتتبع.نسمةألف02و.

المركزيةالمنطقةمنابتداء"3"الإنجليزيالحرفشكل

الحالية.

فيالحكوميةالمدارسفيالمعلمونيعمل.التعليم

اورضمنواث.ا!صمةأضابعةاالتعليممصلحةلحسابكانبرا

اطدارس.أجةالأسترااا!اصمةاآ!فيالتعليمهيئةوتدير

احدداربعخاصةمدارلرإلىيذهبونالذينعددويبلغ

معظماأ!صاثولي!صةاالرومانيةال!صيسةوتدير.للطلابالكلي

وكلياتالمتقدمللتعليمكانبراكليةوتقدم.المدارسهذه

الدوراتمننظهاماالإضافيوالتعليمالمهنىالتعليم

دراساتتقدمفإنهاالأستراليةالوطنيةالجامعةأما.الدراسية

وتضم،طالب0006لنحوعلياودراساتجامعية

وقد.المتقدمةللدراساتومعهداالعامةللدراساتمدرسة

المدرسةبناءبغيةالسبعينياتنهايةفىالخططأعدت

تشم!!و.الموسيقىمدرسةيجاورموقععلىالوطنية

أممومنوأثاأمنصمةوالعلومأكاديميةالأخرىالمؤسسات

والصناعية.العلميةللأبحاث

الفنيةالمجموعةالأستراليةالوطنيةالقاعةتشمل.الفنون

أسفرقاالمسرحيكانبرامركزويقدم.الحكومةتملكهاالتي

والمطرب!توالرقصالتمثيلوفرقالزائرةالأوركسترالية

المشهورين.

مادةمليونيمنمايقربالوطنيةالم!ضبةتضما.المكتبات

فوتوغرافيةوصوراورسوماتومطبوعاتكتباتشمل

التياليوميةالمفكرةمثل،وطنيةوتحفاوميكروفيلموأفلاما

الشرقيللساحلاستكشافهأثناءكوكجيممه!استخدمها

المواطنيناحتياجاتفتوفرالعامةكانبرامكتبةأما.لأستراليا

المحليين.

الأسترالىالحربيالتذكاريالمتحفيعد.المتاحف

فىالسياحيةالمعالمأشمهرمنأم،149عامفيأقيمالذي

القديمةالقطهعمنهائلةمجموعةأروقتهفتعرضكانبرا.

خاصةمصورةومشاهدوالنماذجوالتماثيلوالرلعمومات

تسعينياتفىالسودانحربمنبدءاالمشهورةبالمعارك

وبالقربهذا.يومناوحتىالميلاديعشرالتاسعالقرن

مدرسةمتحفوهيكانبرا،فيبنيتمدرسةأولتوجد

للجمهوروافتتحتإصلاحهاأعيدقدوكانجونسانت

وع!ىبها.الملحة!المدرسةمديرمنزلمعم9691عامفى

كوخوهو،اشيفىبلاندلبيتيقع،المتحفمنمقربة

عامإصلاحهوأعيدأم858عامبنىالحجرمنمشيد

متحفين.آكقضاحيةفىالتشريحمعهدويضم.أم649

فيالأصليينالسكانثقافةعلىأحدهمازواريتعرف

ويعرض،الجديدةغينيالابواوسكان)الأبورجين(أستراليا

الأسترالية.النباتاتمنعيناتالاخرالمتح!

ومعاهد،البرلمانمبنىإلىبالإضافة.الزيارةأماكن

فإنذكرهاتمالتيالأخرىوالأماكنالوطنيةالعاصمة

الجذابة.أ3المعامنالعديدتضمكانبرا

تشاهدللحيوانحديقةوهى.الطبيعيةتدبنبلامحمية

رقعةعلىشيدتوقد،الطبيعةعلىالحيواناتفيها

إلىكم04بعدعلىوتقعهكتار?..مساحتها

المدينة.عرلىجنوب

سنةإلىمبانيهاترجعتاريخيةمزرعةوهي.لانيون

بهاقامالتىالرسوماتمنمجموعةوتضمأبم،835

.فولانمحيدنيالسيرالأمشراليأالفنان

ضاحيةفىوتقع.الأستراليةالملكيةالعملةصكدار

أثناءالعملةقطعمشاهدةفرصةللزائرينوتقدمديكر،

قطعشراءالزوارويستطع،متحفالدارلدىرص!ئها.

أضدكارية.ااحملةا

بحيرةمنبالقربيقعكانبرا.مدينةتخطيطمعرض

الوسائلطريقعنالمعروضاتوتقدم.جريفنبيرش

كانبرا.وتنميةألتخصص!اجصريةوااسممعيةا

وعلى.العامللحاكمالرسميالمقروهي.الحكومةدار

يمكنأنهإلا،للعامةمفتوحةليعستالدارأنمنالرغم

ليديشارعفييوجدخاصمكانمنالدارمشاهدة

فيكانتحيثأم،198عامفىالداروشيدت.دينمان

تبلغالأغناملتربيةيارالومالالمزرعةريفيابيتاالأصل

هكتار.آلافأربعةمساحتها

دانتروون.ضاحيةفيوتقع.الملكيةالحربيهالكللة

علىتطلمنطقةإلىتؤديالتيمواقعهازيارةللعامةويمكن

صالةالقديمالريفيدانتروونأصئبيتوقد.بليزنتجبل

.الضباططعام

عندتقع.ل!*عشابالوطنيوالمتحفالنباتيةالحدائق

،ام059عامالحدائقفىالعملوبدأ،بلاكجبلسفح

نباتاتعلىوتحتويه!ضارا،أربعينالانتضموهي

فقط.أصليةأسترالية

يشكلحيث،الشبابمدينةكانبراتعد.السكان

من32%نحومشة51عنأعمارهمتقلالذينالس!!ان

سنة6ءعنأعمارهمتزيدوالذينالسكانمجمل

كانبرامدينةفىالسنويالنموومعدلفقط،3%يشكلون

%01يقاربماويحمل.أستراليافيالمعدلاتأكبرمن

الذيننسبةوتبلغ،جامعيةدرجاتأخينأجااالسكارمن

فقط.%02كانبرافيولدوا

فإن،القوميةالعاصمةهيكانبراإنحيث.العمل

العامةالإدارةفىيعملونموظفونالعاملةالقؤةثلث
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كلشوهودانتروون

التاريخية!البيوت

روبرتشيدهكانبرا،

أم833عامكامبل

يشكجزءحالياويستغل

الملكية.الحربيةالكلية

والتعليمالصحةمثلالاجتماعيةالخدساتفيوالخمس

الحكوميةغيرالوظائفوتشكل،والشرطةالإعاشةوشؤون

العاملة.القوةمن%38

يوميةصحيفةوجودمنالرغمعلى.الإعلاموسائل

نأإلاتايمز،كانبراذيصحيفةوهيكانبرأفيواحدة

وتمون.المدينةفيتباعأستراليافيالرئيسيةالصحفمعظم

قناتيمنوواحدةإذاعيتينمحطتينالتجاريةالمؤسسات

تلفازيةقناةالأستراليةالإذاعة!يئةوتمتلكالتلفاز.

محطةوجودإلىبالإضافةكانبرافيللإذاعةومحطتين

المجتيم.يملكهاإذاعة

التيالخدماتجميعالوطنيةالحكومةتقدم.الحكومة

البلديةمصارفمثل:،المحليةالحكومةبهاتقومماعادة

الأساسيأستراليالإقليمالإعاشةوخدماتوالمواصلات

منأسعتشاريمجلسويقوم.ليمالأةطوزيرطريقعن

بتقديمالوزير،قبلمناختيارهميتم،المحليينالمواطنين

كانبرافيالناخبونويختار.المحليةالا(مورحوللهالمشورة

.الشيوخمجلسفيواثنينالنوابمجلصر!فيعضوين

بالمياهكانبرابإمدادخزاناتأربعةتقوم.المياهإمدادات

هذهبتغذيةوجوجونجوكورنينوبندراكوترسدودوتقوم

.ناتالخزا

عامفيالوطنيةالعاصمةتنميةهيئةرسىت.المجاري

مولونجلومركزفإنوبالتالي،الصرفلمياهخطةح!ا969

نوعيةعلىبالإشرافيقوم،الخطةلثذهطبقاشيدالذي

مولونجلونهريفىتصريفهايتمالتيالمجاريمياه

ومرمبيجي.

الطريقوهو،هيومطريقجنوبكانبراتقع.النقل

كانبرأمطارويقع.ملبورنبمدينةمحيدنييصلالذيالعام

منالرغموعلى.المدينةشرقىمتراتكيلوثمانيةبعدعلى

المطاراتخامسفإنهدوليةجويةرحلاتوجودعدم

الأستراليالملكيالطرانسلاحويقومازدحاما.الأسترالية

منالأجانبالزواروكبارالحكومةلموظفيالانتقالبتوفير

محطةمناليوميةالقطاراتوتوفر.القريبةفيربينقاعدة

ويمكن،سيدنيإلىمباشرةخدمةالحديديةللسكككانبرا

منجنوباالمتجهالقطاريستقلواأنملبورنإلىللمسافرين

جولبيرن.مدينة

فييعيشونالأصليونأسترالياأهلكان.تاريخيةنبذة

اكتشفوقد.الأقلعلىسنةآلافأربعةمنذكانبرامنطقة

جدجنجىمنطقةفيحائطةرسوماتعلىيحتويكهف

كانبرا.مدينةجنوبي

السهولمرةلأولالأوروبيونالمستكشفونوزأر

يموايلدجوزيفوقام.أم82.ديسمبرشهرفيالجيرية

البحريةفيسابقجراحوهو،سميثثروزبيتشارلز

فيخيامهمبنصبنوجانجيمعي!ومعهم،البريطانية

سنةوفي.الانالمدينةعليهتقومالذيالمكاننفس

واكتشفاأخرىمرةالمنطقةوايلدوثروزبيزار،أم182

مرمبيجى.نهر
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المواشيلتربيةمزرعةمورجاشواأقام،أم482سنةوفي

عليهاأطلقأضىاكانبرا،لمستشفىالحالىالمو!منبالقرب

.للمكانالأصليالاس!هودأكبأنمنهاعتقاداكانبرياسم

الأصلي!تأسسكاناأ!ةفيتعنيكانبريكلمةأنويعتقد

الاستخداممعالاس!اتحوا!عاما،تسعينولعداللقاء.مكان

الوطنية.للعاصمةاسماواختيركمانبرا،إلى

قانونعلىالبريطانىالبرلمانوافق،أم009سنةوفى

يكونأنعلىنصالذيالأستراليالكومنولثدستور

الفيدرألي.التشريعيالمجلسفيعضويةللحكومة

آر..ساختار،والصراعالخلافمن!شواتبعد

موقعويلزساوثنيوولايةمناطقمساحوهوسكريفنز،

،ام119عاممنينايرأولوفى.أم809عامفىكانبرا

قدمت،ام519وفى.الأساسىأسترالياإقليمميلادتم

على2كما73مساحتهاتبلغمنصمهآويلزساوثنيوولاية

للعاصمةميناءلاستخدامهاجافازخليجعندالساحل

الفيدرالية.

مسابقةعنام119فيالفيدراليةالحكومةأعلنت

المقدمةالعروضبينومن،الوطنيةالعاصمةلتصميمعالمية

جريفين-بيرليواكترمنحتمعرضا،137عددهابلغوالتي

بولايةشي!صاغومدينةمنمعماريمناظرمهندسوهو

أستراليا،جنيهاألأ075وقدرهاالأولىالجائزة-إلينوي

جري!!خطةبتغييرالحكومةعينتهاوزاريةلجنةوقامت

ينايرأ0فىالح!ضمةتبنتهابها،خاصةأخرىواقترحت

أوماأصينجالداخليةأصشؤوناوزيروشرع.ام139عام

مارسمن21يوءوفىالبناء.اعمالفيالتاليالشهرفي

حينئذ،أحاماالحا!-ازوجةالسيدةأطلقتام،139عام

الوطنية.العاصمةعلىرسمياكانبرااسم،دينمان

إلىجريفينبيرلىوالتروصل،أم139عامنهايةوفي

للتصميمالفيدراليةالعاصمةمديروظيفةوقبلألعشراليا

وفى.الوزاريةالحطهةوأسقطتخطهقبولوأعيدوالتعمير.

بتخططصلتهجريفينبيرليوالترقطعأم،029عام

وأقامتحطتهقواعدبالفعلأكملقدكانأنهإلاكانبرا

تحتالوطنيةللعاصمةالالعششاريةاللجنةعندئذالحكومة

،أم259عاموفى.سولمانجونالسيرالمعماريرئاسة

العاصمةلحنةوهىأطتحطيط،آخرجهازاالحكومةعينت

ونمتلتارز.جونالسيرالمهندسرأسهاوالتيالفيدرالية

لسرعة.كانبرامدينة

منالحكوميينالموظفيننقلفيالحكومةوبدأت

العاصمةلجنةحلتم،أم039عاموفي.ملبورن

البناء.أعمالتقريباتوقفتالكسادومع،الفيدرالية

النصكسبإقامةمنالانتهاءتمأم،419عامفي

مأ489عامالحكومةوبدأت.الأستراليالحربىالتذكاري

إنشاءوتمملبورنمنالحكوميينالموظفينمنالمزيدنقلفى

بناءقررتالتى،ام589عامالوطنيةالعاصمةتنميةلجنة

خطةمعالممنكانتالتىمولونجلو،نهرعلىالبحيرات

فيجريفينبيرليبحيرةبناءتموقد.جريف!تبيرلىوالتر

منالسبعينياتفىجينينداربحيرةوتبعتهاأسستينياتاأوائل

الشمرين.القرن

تصميمباختيارالقضاةمنستةقامأم،089عاموفى

تليمكللىالذيالجديدالبرلمانلمبنىثوربرششارد

إليزابيثالملكةوقامت.القديمالبرلمانمبنىحلفمرتفع

،أم889عاممايو9يوح!الجديدالبرلمانمبنىبافتتاحالثانية

لاستراليا.المائتينالذكرىاحتفالاتأثناءفى

شممالىفي)ولايةبرادشأترفيمدينةأكبرعاليور

كانبورتقع.نسمة4833.01.2سكانهاعددا!ند(.ا

ترانكالجراندعلىوتمتد،الجانجلنهرالعربىأسشاطئاعلى

سككخطوطلأربعةالتقاءنقطةأيفهئاوهيرود.

مصابثانبوروتنتج.الخاصمطارهاولها،حديدية

،والزجاج،لدقيقوا،والقطن،الكيميائيةدوالموا،الفرش

كانبور.أجزاءمنكثيرفيحديثةمبانوتوجدوالصوهـ.

بالوقويتميز،الغربفيالمدينةمنالقديمالجزءويقع

المزدحمة.بالمبانيالمحاطةالمتعرجةالضيقة

آنذاكالمسماةكانبورعنالهنودالقادةأحدتنازل

وقد.أم108فىالبريطانيةاخشرقيةا!نداشركةإلىكونبور

الجانجنهرعلىالعائموالجسر،الملائمالمدينةموقعأدى

قاعدةوجودإلىبالإضافةبالمدينةالمحيطةالحصبةالأراضىوا

عاموبحلولوالرحاء.الازدهارإلىالبريطانيللجيش

تقريبا.نسمة000/001كانبورسكانعددللغ،أم7ء8

شملتالتيالمذبحةالهنودنفذأم،857عاموفي

1)000نحووعددهمبالمدينةالبريطانيينالسكانكل

منجزءاالمذبحةهذهكانتوقد.وعائلاتهمعسكري

بريطانيةقوةأنزلت.الهديةالثورةانظر:.الهنديةالثورة

ثأراهوادةبلابهمونكلتبعد،فيمابالثوارالهزيمةتأديبية

نتقاما.وا

طويلةالأحذيةعلىالطلبالشرينالقرنفىازداد

مصانعجعلمما،الحربزمنفيالجيم!قبلصتالساق

والتوظيفالغزيرالإنتاجلكن.طاقتهابكلتعملكانبور

مناطقتتسعولم.الازدحاممشكلاتإلىأدياالمكثف

عددفيالسريعالنموهذالاستيعابالكثيرةالفقراءسكن

تاركينوحدهمللعيشالعمالمنكثيرواضطر.السكان

قراهم.فيوعائلاتهمزوجاتهما

عاموفي.المسلمينمنكانبورسكانثلثينحوكان

المسلميندفع-جدوىدون-المؤتمرحزبحاول،أم319



59فكهو،نجولكاا

البريطانيين.ضدالاحتجاجاتفيالاشتراكإلىالمعارضين

فيوالقتلوالتدميرالنهبمنأيامشلاثةذلكعننتجوقد

ذلكبعدالكاملالوفاقاستعادةيتسنولىم.الفقيرةالأحياء

كانبور.إلىرسمياالمدينةاسمتغير،م4891عامفيأبدا.

الدوليةالأستراليةالجويةالحوطثةشركافداس

الكلمةهذهتشكلالتيالأولىا-لمروفوترمز،الوحيدة

الشمالية.والمنطقةلكوينزلاندالجويةالخدماتعبارةإلى

مكماستر،فرجساسميرالشركةلالذهبتأسيسقاموقد

.أم029فيمكجينيس..جىوبي،فيم!هدسونوالسير

بينأمشرالياشرقيفيجويةخدمةأولالشركةواستهلت

.ام229نوفمبرفىكوينزلاند،فىوكلونكريتشارلفيل

الخطوطوشركةكانتاسشركتاأسستام،349وفي

،المحدودةإيرويزإمبايركانتاسشركةالإمبراطوريذقالجوية

بريطانيا-خطمنسنغافورة-وبرزبينقطاعفيللعمل

فىالمحدودةإيرويزإمبايركانتاساسمتغييروتمأستراليا،

الشركةوتقدم.المحدودةإيرويز)نانتاسإلىام679عام

العالم.أرجاءمختلفإلىتمتدمكث!"خدماتالان

شرقينىالمحليةللحكومةمركزاتضممدفيقكالتريري

نسمة00127.1السكانعددإ-نجلترا.فىكنتمقاطعة

الطريقوهوواتلينج،طريقجانبيعاىالمدينةوتوجد

أيضاالمدينةوتقعبلندندوفرمدينةيربطالذيالروماني

المعلموهي،كانتربريكاتدرائيةوبالمدينةأستور.نهرعلى

.كانتربريفيكنتجامعةوتوجد،المدينةفيالرئيسي

سيلاكانتربريمدينةتجذب.وا!لواصلاتالتجارة

المدينةوفي.والدينيةالتاريخيةلمكانتهاالزائريقامنمتصلا

أسبوعياسوقاهنالكأنكما،والحركة-بالنشاطتزخرسوق

لمنطقةالتجاريالمركزوهي.الأخرىوالسلعللأبقار

)حشيشةالجنجلونباتالفواكهزراعةفيمتخصصة

بالمدينةتوجدكما،والحدائقالبساتينونباتاتالدينار(،

الهندسةمجالفيالعاملةالشركاتمنمجموعةأيضا

بلندنكانتربريمدينةالكهربائيةالقمااراتوتربطالخفيفة

الجنوبي.الساحلوبقية

كلمةمنكانتربريالمدينةاسماستمد.تاريخيةنبذة

سماهاكماكينتشمان.مدينة!!نىقديمةسكسونية

القرنأوائلفىبتحصينهاالرومانوقامديورفيرنمالرومان

.الميلاديالثالث

إلىرومامنأوغسطينسانتدممافر،م795عامفي

الملكوقام.النصرانيةفيإيثلبيرتا.لملكوأدخلكانتربري

لبناءخططهتنفيذفيوممساعدتهأوغسكلينبتشجيع

رئيسأولوأصئأوغسطين.كانتربريفيوديركاتدرائية

فرسانمنأربعةقام،ام071عاموفي،لكانتربريأساقفة

داخلبيكيتتوماسالقديسبقتل،الثانيهنريالملك

لذكراهتخليذاضريحابيكيتحواريووأقام.الكاتدرائية

باستمرار.النصارىالحجاجيزورهحيث،الكنيسةفي

قصصهاستقىتشوسرجفريالإنجليزيالشاعرإنويقال

.الحجاجهؤلاءمنكانتربريحكاياتالمسماة

القرنأوائلفيالفرنسيينالبروتستانتنزوحأدىوقد

المدينةازدهارإلى،لكانتربريالميلاديعشرالسابع

علىصنعوهاأقمشةمنمعهمأحضروهبماوإنعاشها

وجدتالنسيح،صناعةاضمحلتوعندمامغازلهم.

تعويضاالحديديةالسككودخلالجنحلزراعةفيالمدينة

تجارتها.وانتعشت،فقدتهعما

ويسمى!صر!اط!ل.بلدشيلجوفغا،ول

يبلغ.العالمفيجبلأعلىثالثكينتشينجونغا،أيضا

الهملايا،جبالسلسلةمنجزءوهوم.8958ارتفاعه

نيبالبين،إيفرستشرقيتقريباكمأ06مسافةعلىويقع

للمرةبتسلقهبريطانيةبعثةقامت.الهنديةسيكيموولاية

.أم559عامفيالأولى

الجبل.:أيفئاان!

غوانغزهاو.انظر:.كالتون

بعضفيالسياسيةالمقاطعاتعلىيطلقاسمالكالتون

كانتونيكلمةمنمشتقةكانتونوكلمةأوروبا.بلدان

علىالاسمهذاويطلق.زاويةأوركئاتعنىالتيالإيطالية

منهاتتكونالتيوالعشرينالثلاثالولاياتمنكل

أحدهوالكانتونفإنفرنسافيأماسويسرا.جمهورية

مقروهوالدائرةباسمالمعروفةالسياسيةالوحدةأقسام

كانتون!3...نحوفرنسافىوتوجد.القضاةقاضى

بالكوميونات.يعرفصغيرأقسما12نحومنهابكل

جشوبفيالكانجوكهوفتعد!!.الكاص،

علىالكابمقاطعةفىوتقعالدنيا،عجائبمنإفريقيا

جبالسفحعلىأوتشورنمدينةشماليكم03نحوبعد

الجبل.داخلمتراتكيلوعدةلمسافةوتمتد.سوارتبيرج

يزيدالكهوفهذهمعالمبعضعمرأنالعلماءبعضويرى

لغةفيكلمةمنكمانجولفظويأتيعام،000.015على

الجبلومعناهابالخويخوينيعرفونالذينالمنطقةأهل

السكانوكان.المنطقةعلىينطبقوصفوهوالرطب

السابقةالعصورفيالكهوفهذهيستخدمونالمحليون

البيضالمستوطنونالكهوفاكتشفوقد.المدونللتاريخ

غزالةأثريتقصىالرعاةأحدكانعندما،م0781عام



كانجوبن69

عامقوميةآثارمنطقةالكهوفأعلنتوقد.جريحة

.م3891

إفريقياجنوبح!صمةخصصتهامنطقةكالجولن

وتقع.الجنوبيينالأفارقةأوطانانظر:.سوازيلشعب

ومتنزهسوازيلاند،وتحدهاالشرقيةالترانسفالفيكانجوين

أممليةاومساحتها.ومورمبيق،الوطنىكروجر

لويسفيل.وعاصمتها.2كم000،5

نسمة.000.006للسكانالرسمىالعددويبلغ

والدخن،،أسذرةوا،القطنويزرعونالأبقارالمزارعونويربي

ويعملالسكر.وقصب،المداريةوالفواكه،والسيزال

المنطقة.فيالذهبمناجمفىأيفئاالمحليونالسكان

جبلية.إلىمنحدرةتلالمنكانجوينتضاريسوتتباين

بينالأمطارمعدلويترأوح،الرئيسيالنهرهووكوماتي

السنة.فيأم/0-75.00

مأ008عامقب!!سوازيلاندفيالزعامةتسلسلتأسص!

منحتوقدالتاسئكلشر.أغرناخلالالترانسفالإلىوامتد

عامفىأ!ذأتىاالحكمكانجوينإفريقياجنوبحكومة

.أم849

ننان.(م4491-6681)سيليلمحا،ئسكيللىكا

الذيالتجريديالتشكيليللتصويرم!صشفايعتبرروسي

يعتقدكاندنسكيكان.تمييزهيمكنمعينموضوعلهليس

أنماطمننمط-الموسيقىشأنشأنه-التشكيليالتصويرأن

التعبيرأوقصةلروايةوسيلةكونهمنأكثرالشخصيالتعبير

.فكرةعن

فىميونيخإلىورحلموسكوفيكاندنسكيولد

الفنانمعأسعهرأم،119عاموفي.أم698عامألمانيا

عليهاأطلقالتىالتعبيريالفنحركةماركفرانزالألماني

(.الأزرق)الراكبريتربلاودير

رسومهفيكاندنسكياستخدم،الفترةهذهوخلال

كتبوقد.وعفويحربأسلوب،ومنسجمةزاهيةألوانا

الفنفيبالروحانياتيتعلقماكتابهفيأفكارهعن

أم(.19)2

عادأم(،-189أ19)4الأولىالعالميةالحربأثساء

وفيموسكو.فىمدرساوعملروسيا،إلىكاندنسكي

،مثيرةبصورةفنهوتغير،ثانيةألمانياإلىعادأم،219عام

بشكلوتجريديةوهندسيةتنظيماأكثررلمسومهفأصبحت

نظريةدرسام،339عامإلىأم229عامومن.تام

وقدألمانيا.فيللتصميمباوهاوسمدرسةفيالشكل

علىواحدةنقطةكتابهفىالفترةلهذهأفكارهوصف

أم(.29)6مستوى

التجريديةالهمدسيةالأعمالأحد357رقمالهدوءكاندنسكيلوحة

العمترين.ال!هـنعمتريياتحلاارسمهااصارالدأاقى

التعبيريةللحركةرائذاونظرياتهرسومهمنهجعلتوقد

خلالالمتحدةالولاياتفيازدهرتالتيالتجريدية

التصويرانظر:.العشرينالقرنوخمسينياتأربعينيات

التشكيلى.

؟هـ،أ843-؟)زكريامحمد،الكاندهلوي

مشاهيرمن.يحيىمحمدبنزكريامحمدأم(.039-

على.تتلمذالتبليغجماعةكبارومن،الأحنافأ!داعلماء

أحمدوالشيخ،الكاندهلويإلياسمحمدأسشيخاوعلىأبيه

،مظاهرالعلومفىوالتأليفللتدريستصدى.الهارعوري

منها:مؤلفاوثمانينثمانيةنحولهكثير.خلقعليهوتخرج

الحديثشراحطريقةعلىمالكموطأإلىالمسالكأوجز

لامعبمالبخاريعمحيحعلىوالتراجمالأبواب؟المتقدمين

الدريالكوكببمللبخاريالصحيحالجامععلىالدراري

وغيرها.،الصحابةحياةبمالترمذيجامععلى

عالم.م(0191-6281)استانسلاورو،كانزا

للكيمياءأساسانظرياتهأصبحت،الأصلإيطاليكيمياء،

والجزيءالذرةبينالفرقكانزاروأميديوبينوقد،الحديثة

لهذهالأمربادئفييلتفتوالمالعلماءول!ش.أم181عام

أفوجادرو.اعمالمنطورهاقدكانزاروكانالتىالاراء

الذريةالأوزانا!شخدامإلىكانزاروأفكارقبولأدىوقد

صحيحة.بطريقةالكيميائيةوالقوانين

صقلية.فيباليرموفىولد



79دولة،نوبرنم-لكاا

فيلسوف.(م4081-4271)نويليماإ،ئطكا

المحضالعقلنقدلكتابهالرئيسيالموضوع،ألماني

هذهبدت.الإنسانيةالمعرفةوحدودالطبيعةهوام()781

إليهاتوصلالتيالبحثنتايجليسببلهمهمةالأمور

التيالفترةتلكحتى.هيومديفيدالإنجليمتيالفيلسوف

فيمحقونبأننايسلمتقريئاالكلكان،هيومفيهاعاش

تلكمثال.قليلةحالاتإلىاستناداالتعميماتإطلاق

".الجاذبيةبفعلتتحركالأجسام"كل:التعميمات

الأجسامكلأنمعرفةلنايتسنىكيفهيومتساءل

القليلإلاونقسنشاهدلمونحن،الجا!.بيةبفعلتتحرك

لتقديمالاخرينوالعلماءالفلاسفةهيومتحدىفقط؟منها

فعليا.نختبرهالمأشياءفيبالجزملنايسم!!الذيالدليل

يفيد.فى،هيومان!:

إيجادالممكنمنليسأنهكانطاعتقد.كانطأفكار

والأشياءالعقلفيالتفكيرنواصلهـادمناالدليلذلكمثل

العقلأناعتقدفقد،لذلكوخلافا.منفصلةكمسائل

أنهأييجربهابمالتىالأشمياءفىنشطةبصورةينهمك

بأننجزمأننستطعلذا.محددةأنماطفيالتجربةيؤسس!

هذهنطاقضمنتقعتجربتهايمكنالتيالأشياءكل

علىنكونوقدجربناها.نكونلاف!أننارغم،الأنماط

قبل.مننجربهالمالتيبالأشياءمعرفة

يعنيأصبحلكنه،هيوماعترأضعلىذللثأجابلقد

هيكماالأشياءبمعرفةادعاءأيعر،التنازلوجوب

بعضعدلقدشيء.فىالعقلتهملاأشياءأيبذاتها،

مفرطتقييداالمطلقةبالمعرفةللادعاءالرفهرهذاالفلاسفة

منبعضوجادل.الفلسفةعلىولفرض!تمالخطورة

عقلانيةولاحدسيةمعرفةلديناأنلإثباتالفلاسفة

بالأشياء.

كتب،المحضالعقلنقدلعملهإضافة.الأخرىأعماله

علموفي.الأخلاقوعلمالجمالءلممفيأيضاكانط

أكثرلواجبهالفردأداءأن-أ:يضاخإحاول،الأخلاق

نأافترضناإذا2-.الاخرينأوكفسهإسعادمنأهمية

معتتعارضلاالتنبؤاتفإن،سنفعلهبماالتنبؤالعلماءبوسع

يألهاليصالعلماءتنبؤاتفإنلذا.الإرادةحريةنحوميلنا

.بالأخلاقمتحليننعي!أ)طوجوبعلىتأثير

نقدكتابههوالأخلاقمجالفيئيسىالمكانطعمل

حولإضافيةتعليقاتنشرثمأم(.7لم)18العملىالعقل

أم(.097)الحكمنقدعنوانتحىتالرئيسيينعمليه

كونجزبيرخفيوعاشولدفقدمطلقا.كانطيسافرأصم

روسيا(.فيبكالينينغرأدالان!تعرفالشرقيةبروسيافي

عاممنكونجزبيرجمنبالقرببالتاءريسعملوقد

بالتدريص!عملذلكوبعد،أم755عامحتىام746

كانلقد.وفاتهحتىعاما05نحوكونجزبير!جامعةفي

الأساسيةالخطوطأنشألأنهجديد،لعهدفاتحةعمله

الحين.ذلكمنذالفلسفيةللتطورات

الأخلاق:أيضاانظر

!ؤسلاإودز!برنو-نمي!ا0ولو!،لوص-لملكاا

عرفتالتيالدولةوهيتشاد،بحيرةشرقيفينمتقديمة

تشاد.بحيرةغربيإلىانتقلتعندماالبرنو،بدولةبعدفيما

النيجرنهريبينالمراعيمنطقةفىنشأتدولةأكبروهي

مصدراالممتازالجغرافيموقعهالهاضمنولقد.والنيل

الثراء.مصادرمنمهما

الختلفةالهجراتإلىالدولةهذهشعبأصليرجع

سنتيبينالفترةفي،والزغاوةالبربرمنإفريقيا،لغربى

لهجرةالزغاوةوتعرض.أم8052-00هـ،6-48أ84

ولموالتيدا.التبومنومثلهاالملثمينالطواردتىمنجديدة

أرمشقراطيةشكلعلىكانتبل،شماملةهجرةتكن

ثملسلطانها،الزغاوةشعبتخضعأناستطاعتحاكمة

علىسيطرتمالكةأسرةأولالأرستقراطيةهذهأنجبت

ويرجع،كانمسلطنةوأسستتشاد،بحيرةشرقيالمنطقة

،الحميرييزنذيبنسيفإلىنسبهمالاسرةهذهملوك

السيفية.بالأسرةعرفتولذا

الداخليالصراعمنمتعددةألوانإلىكانمتعرضت

القبائل،بعضثوراتبسببالميلاديعشرالرابعالقرنفي

كانم،دولةأضعفمما،الحاكمةالأسرةأفرادبينوخلافات

الدولة،عاصمةنجيميباحتلالالبولالاقبائلقامتثم

السلطانعهدفيالبحيرةغربىإلىالسيفيةالأسرةففرت

(ام-893ا493هـ،108)797-إدريسبنعمر

البرنودولةأوبرنو-كانمباسمهذابعدالدولةوعرفت

السلطانعهدفيجديدةعاصمةوأسعست،الإسلامية

-4761هـ،88109-9)دوناممط-غازي-حاجيعلي

بعضعلىنفوذهومدغسرغمو،باسمعرفتأم(305

الهوسا.إمارات

القرنمنتصف)فيعليمايالبرنويالعاهلوتمكن

البولالاقبائلإخضاعمن(الميلاديعشرالسادس

نجيمي.الأولىالعاصمةواسترجاع

المايعهدفىوتوسعهامجدهاقمةبرنووصلت

خلفائهعهدفيالدولةوسارت)ألوما(.علومةإدريس

منوجاء.والدهموضعهاالتيالركائزبقوة(،الثلاثة)أبنائه

-ا645اهـ،690-1)550عمربنعليبعدهم

وظهر،إدريسجدهميراثعلىوحافظأم(،685

فوديبنالشئكلثمانداهمهمأنإلىخلفائهفىالضعف

وكادتبرنو.منهوقفتهالذيالعدائىللموقفنتيجة
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السياسةلولافوديبنالشئكلثمانيدفيتسقطالدولة

الذيالكانميالأ!نمحمدالشيخانتهجهاالتيالجديدة

برنوحكماوظلسلطانها.بهاستعانعندمااسملطةتولى

الزبيراللهفضلبنرابحدخلأنإلىالكانميأسرةفي

إلىالسلطةعلىواممتولى،أم398هـ،أ131سنةالبلاد

.أم009أهـ،318عامالفرنسيونالمستعمرونقتلهأن

،الفرنسيونغلبهحتىاللهفض!!ابنهبعدهمنوناضل

.أم109هـ،أ231سنةأيديهمفيبرنووسقطت

الكشوفانظر:ديل.سباسئيانحوانكالو،

الأرصية(؟اةأح-احولىأحدائريةاماحلار)رحلاتالجغرافية

فرديناند.،جلانما

أكثرم(.2281-751)7أنطوندوكانوفا،

لحتهويوصف،نابليونعهدفيوأثراشهرةالنحاتين

بالنحتأسايخالتأثرهوذلكجديد،حلاسيكيبأنه

الرومانسى.الإغريقي

الإغريقإتالأأعةقدامىالمنحوتةأعمالهمعظماوتمثل

فىأسهاطعاصرينيبرزكانوفاوكانالأساطير.فيوالأبطال

فيكانوفاشهرةوتكمن.الرومانقدماءتشبهتماثيل

ترمزالتىالأشياءاعلىوالحيويةالرشاقةإضفاءعلىمقدرته

القديمة.العهودإلى

حزءاوقضىأ!يا،إيطاشماليبوسانيوفيكانوفاولد

أنحاءجميعشىاشتهرولكنهروما،فيحياظمنكبيرا

تماثيلهمعظماوتوجد،اللإعجابأعمالهلاقتحيثأوروبا،

ال!وروبية.المقتنياتفي

فيمشافوردشايربلدياتمراكزأحدتشيرعالوك

ويشكل.نسمة87)004سكانهاعدديبلغإنجلترا،

والأع!الالكهرباء،وتوليد،الحجريالفحمعنالتنقيب

المركزمدنوأه!ا،المنطقةصناعاتأهم،الهندسية

وروجلي.كانوك

ستافوردشاير.:أيضاانظر

عالمةأم(.419-)1863جمبأني،كانون

حاممبةتسمىوكانت،الجنسيةامريكية،مشهورةفلك

وقامت.المتعيرةالنجوممن003اكتشفتحيثالسماء

أنواعبنالعلاقةلتبرزنجمة000.286وتحليلبدراسة

وتوزيعها.سطوعها،وشمدةأطيافها،

عن000.002عددهابلغبمراجعفهرساجمعت

الباحثينبهيئةالتحقتأم،698عاموفي.المتغيرةالنجوم

الأمريكية.ماساشوسيتسولايةفيهارفاردمرصدفي

ديلاوير.فيدوفرفىولدت

إمبراطوريةحكامأشهرأحدم(.061-؟)عائيشكا

،بباكستاناليوميعرففيماازدهرتالتيكوشان

إلىم05عاممنالفترةفىالهندغربىوشمالوأفغانستان

كوشانقوةوبلغت.الميلاديالثالثالقرنأواسط

حكمه.فترةفيذروتهاوالفنيةوالأدبيةالسياسية

البوذيين،للرهبانكبيرامجلساكانيشكاكون

ببناءقاموقد.عهدهفىالصينفيأبوذيةاالبعثاتوانتشرت

بيشاور.عاصمتهفىبوذارفاتليضمبمتذكارينصب

المدارسإحدىوهي،أطنحتقندهارمدرسةرعى

عملانحصرالسابة!،وفىبوذا،تماث!!اصعم!!لىالأرا

مثل:فقطببوذاالعلاقةذاتالأشسياءاصنعفيالنحات!ت

أقدامه.بصمات

إراساكاتقويمتبنىقدكانيشكايكونأنالمحتملمرو

الهندية.الحكومةقبلمنمستخدمامازالتقويمنظاموهو

إمبراطورية.،كوشان:أيضانظرا

المحهدأواخراليهوديالكهنوترئيسالأعبرالكاهن

وكان.م07عامالقدسفىالمعبدتحطيماحتىوالتوراتى

فيواجباتهتلخصتر،اللهأماميمثلهمأنهيعتقدونأجهودا

أيضاوكانبهما.الخدماتوج!يعوحرمهباطعبدأسنايةا

وعندلليهود.الأعلىالمجلسوهوالسانهدرينرئيس

بالزيتمسحهيجريكانالأكبر،ال!صاهنتنصب

للسلطة.كرمزالمقدس

الكاهنسلوكتحكمخاصةقواعدهناكوكانت

يسمحكان،المثالسبيلفعلى21(،اللاوين)سفرالأكبر

زيهيتضمنوكان.إسرائيلمنعذراءمنفقطبالزواجله

إيفود،يسمىمطرزبثوبجزئيامغطىأزرقرداءالرسمي

وكانميتر،تسمىالكتانمنعمامةيرتديأنوعليه

منحجراعشرباثنيمريمذهبيصدردرعيرتدي

العبرية،)الأسباط(القبائلاسماءتحملالكريمةالأحجار

.الأقداسقدسبدخولالأكبرللكاهنإلالايسمحوكان

الكتار.منأبيضرداءيرتديح!انوحينئذ

عليهماموسىالنبيأخاهارونأنيعتقدمنوهناك

.هارونانظر:.لإسرائيلأكبركاهنأولكان،السلام

حياتهطواليخدمإنهإذوراثياالأكبرالكاهنمنصبكان

الرومانثم(يهودي)ملكهيرودبدأولكنالأمر،أول

لرغباتهم.وفقاالأكبرالكاهنويفصلونيعينون

)صويلالأدبالإنجديزي،انظر:ويكفيلد.كاهن

أوليفر.،جولدسميث(،جو!سون

ويدعىالنوء،طيورعائدةمننادر،لحريطائرالكا!

جزرفىإلاعشهيقيملالأنهالبرموديالنوءطائرأحيانا
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فقط.برمودافييوحدناد!بحريطائرالكاهو

الآنالحياةقيدعلىوليس.الأطلسىالمحيطفيبرمودا

مساحةومجموعالكاهو،منطائرا051نحوسوى

جاءواحد.هكتارعنتقلأعشاشهافيهاتقيمالتيالمنطقة

الطائر.يطلقهالذيالصموتمنالكاهواسم

الجزءوكذلكبنيةأوسوداءالكاهوطائررأسوقمة

يبلغ.فأبيضجسمهباطنأما،أجناحيهجسمهمنالخلفى

إلىجناحيهطولويصل،سم04زحوالكاهوطائرطول

تحفرهاحفرةفيواحدةبيضةالطائرأنثر،وتضع،سم09

الأر!ك!.في

فىالبريطانيونالمستوطنونأنقذ،أم561عامفي

الكاهو،طيوربأكلجوعاالموتمنأنفسهمبرموداجزر

فيإلاثانيةتظهرولمالطيور،اختفت،قليلةسنواتوبعد

علىأعشاشهاوجدتام،519عاموفي.أم609عام

برمودا.ساحلمقابلالصغيرةالجزرمنقليلعدد

البلاذر.انظر:.الهئديالكاو

خطيرمرضكاواساجممامرض.موص،عاواساكي

القلب،لإصابةتؤديقدبحمىاد!مغارالأطفاليصيب

الختلفةالعالمأرجاءفيظهروقد.المورتتسببثمومن

فينسبيانادراوجودهويعتبر.اليابانىانتشاراأكثرولكنه

توميساكوإلىنسبةالمرضسميوأخد.العربيةالمنطقة

.أم679عامفيوصفهمنأولكانالذيكاواساكي

الجلدية.انحاطيةاللمفاويةالعقد!لإزمةباسمأيضايعرف

ينتشرفيروسيسببهالمرضأنالأطباءمز،كثيرويعتقد

شهرا81بينأعمارهمتتراوحالذينالذكورالأطفالبين

والربيع.الشتاء،نهايةفيرئيسيةبصمفةويظهر.وسنتين

أكثروكاريبيةشرقيةأصولمنينحدرونالذينوالأطفال

أطفالأننجد،ذلكإلىوبالإضافة.بالمرضللإصابةعرضة

منالعدوىلالتقاطعرضةأكثر،والعاليةالمتولممطةالطبقة

الفقراء.الأطفال

ولمدةشديدةحمىكاواساكيمرضأعراضتشمل

وتشققواحمرار،الحنجرةوتقرح،العينينواحمرار،طويلة

وطفح،العنقفياللمفاويةالعقدوالتهاب،الشفتينونزيف

واحمراروالتهاب،الجسمكليغطيأحمرجلدي

يتقشرالجلديالطفحيزولوعندما.والأرجل،الأيدي

.والأقدامالأيديفيوخاصةالجلد

بمرضالمصاب،الاطفالمن%02نحوويصاب

القلب.إلىالدمتضخالتيالأوردةبالتهابكاواساكي

جدرانفيندوبتركاوإضعافإلىالالتهابيؤديوقد

إصابةبسببالمرضىمن%2-أبينماويموت.الأوردة

للمرضالمقاوموالبروتين،الأسبرينالمرضىويعطى.القلب

القلبية.الإصابةخطرلتقليلجاماجلوبيلينالمسمى

سكانمن003نحومنتتكونمجموعةالكاورظ

الذيالوقتفيأديليدسهولسكنت،الأصليينأستراليا

فيأسترالياجنوبإلىالبريطانيونالمستوطنونفيهوصل

الثقافةانهيارفىالبريطانىالاستعمارأسهم.ام836عام

خصوصاالقاتلةالأمراضمنالعديدوجلبالتقليدية

الكاورنا.شعبأبيد،أم087عاموبحلول.الجدري

الشمالفيبروككريستالمنالكاورناأرضامتدت

مجموعاتفيوعالثموا.الجنوبفيجرفيسكيبإلى

ويجمعون،الحيواناتيصطادونوكانواعشائر،أو،عائلية

منالصيففيمنازلهميبنونوكانوا.لغذائهمالأعشاب

اتجاهعنبعيدامتجهةدائرةنصفشكلفىقليلةأغصان

غطاءوله،متانةأكثرفكانالشتاءملتجأأما.الرياحهبوب

.الأغصانفوقوالعشب،والترابالاشجار،قلفمن

الخيطةالأبوسومحيوانجلوديلبسونالكاورناكان

البارد.الطقسمنلحمايتهمبالعصببعضمعبعضها

الخشبمنالأدواتلعملالحجريةالأدواتاستخدموا

الصيدفىوالهراواتوالدروعالرماحواستخدموا.والعظام

الجذورلاستخراجالحفرعصاواستخدمت.والقتال

فيلتساعدهمالتسلقعصااستخدمواكما.للأكلالصالحة

الطور.أعشالقأوالأبوسومحيوانعنبحثاالأشجارتسلق

علىالكاورنالشعبالثقافيةالتقاليدبعضواششملت

شبهبخلقالمتعلقةالخياليةالقصةتلكأشوها،خياليةقصص

تحيلبروك.تدعىأسطوريةشخصيةبوساطةفلوريو،جزيرة

الكاورناشعبلأسلحةكثيرةأمثلةتوجد،واليوم

التوسعدمروقدأستراليا.جنوبمتحففىمحفوظة

حولالقديمةالكاورنامخيماتمواقعمنالكثيرالحضري

أديليد.
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ليوريلمدا،!ىتحموأتط!،امحروطيةالح!رةدائمةشحرةالكاوري

.م03ارتماعإلىتمموصحمةشحرةوهى

تنمو،الصنوبريةالفصيلةمنضمخمةشجرةالكاوري

الكاوريشجرةتنمو.م03و25بينيتراوحارتفاعإلى

نأدونم02إلىيصلارتفاعإلىالأحيانبعضفي

إلىيتقشراللونرماديقلفلها.أغصانلهايكون

ماحدإلىالعريضةالأوراقتنمو.الحجمكبيرةرقائق

فيالحمرةإلىضاربةبنيةالأوراقتكون.سيقاندون

شجرة.أجاهتاالأخضرإلىلونهايتحولثمنموها،بداية

يستخدم.مورقةأغصانولهامنتشرةشجرةالكاوري

صمغيستخدمكما.الأثاثصناعةفىال!صاوريخشب

تنطمرماوكثيرأ.الحلىصناعةفي)الراتينج(الكاوري

يجفأنقبلالصمغفيالشجرأوراقأو،الحشرات

شحائعةالكاوريأشجاركانت.منهيتجزألاجزءافتصير

حرائقفيدمرأومنها،الكثيرقطعولكننيوزيلندا،في

.الغابات

الساحلعلىيقع،اليخوتلرياضةشهيرمركزوسول

التابعة-المدينةوتع!ذهلمجانجلترا.،وايتلجزيرةالشمالي

مصبجانبيعلى-مدينالقسمالمحليالحكمنظامحسب

مدينتيكاوسوتضم.سولنتعلىوتطلمدينا،نهر

كمأ6مسافةعلىوتقع،الشرقيةوكاوسانحربيةاكماول!

حديث.مصيفوهى،بورتسماوثمدينةجنوبىتقريبأ

منكاوسبشرقيام845عامأوسبورنداربنيت

كاوسقصريعتبر،كاوسغربيوفيفكتوريا.اهلكةأجل

اليخوتلسربمقرا،الثامنهنريبناهالذيالسابئ!

هوكاوسوأسبوع.أم581عامأنشئنادوهو،الملكية

.اليخوتفيهتتسابقسنويبحريمهرجان

.جزيرة،وايت:أيضاأنظر

وتشكل،لونغ-تشيوأوجييولنغأيضأتسمىعاولون

فيكبيرةحضريةمنطقةمنجزءاالجديدةكاوأ!رمع

سكانهاعدديبلغ.البريطانىأطتاجالتابعةكوجهونج

شمالالجديدةكاولونوتقع.نسمة640651.1

شبهمنتقريبا2كمأ.مساحةكاولونتشغل.كاولون

هونججزيرةمنكاولونخليجعبربالصين!!اولودجزيرة

.وفنادقسفنوأحواضومصانعحوانيتبها.كوج

كاولونعنالصينتنازلتوقد.صينيونس!طنهاومعظم

.م0861عاملبريطانيا

كوبخ.هوبخأيضئا:ال!ر

الفلسبارمنمصنعنقيأبيضصلصالالكاولين

يتكون.الاساسيةعناصرهإلىالمحلل(الألومنيوم)سلي!صات

اول34أ8.0104)وله(ال!صميائيةوصيغتهالكولنيتمن

البلورأتمنناعممسحوقشكلفيال!صاولينيظهر

أنواعأرقىلصنعكثيرااستخدموقد.المسطحةالرقيقة

الجبليعنيالصينيةاللغةفيالكلمةوأصل.الخزف

الصينى،الصلصالأيضاالكاولينويسمى.العالي

هيالكاولمجتتنتجالتىوالأقطارالبورسيلين.وصلصال

وألمانيا.وفرنساوبريطانياالمتحدةالولايات

باستخدامجافاالمناجممنالكاوليناممتخراجيتم

نظامفيوامتصاصه،المياهبخراطيمإزاحتهأو،مجرفة

الرمللإزالةفصمللعملياتويخضعيعسلت!.للفيخ

عندهاالزائد،الماءويزالالحديد.أكسيدوشوائبوالميكا

تجفيفهايتمصلبةقشرةذاتقطعإلىالصلصاليتحول

فيأيضاالكاولينويستخدم.الخزفمصانعإلىونقلها

المطاطية.للإطاراتوحشوةالورقوطلاءالمنسوجات

.الخزف؟الحزف،المينى:أيضانظرا

فيفيلنوسمدينةبعدلتوانيامدنأكبرثانيةولوظس

وثقافى.،وتعليميصناعيمركزكاوناس.السكانعدد

.000.004سكانهاعدديبلغ
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المنتجاتمنلتوانياإنتاجربعاوناس9مصانعتنتج

،الالاتأجزاءللمدينةالرئيسيةا،نتجاتتشمل.الصناعية

للزراعة،معاهدبكاوناستوجد.والمنسوص،ت،والورق

الثقافيةالمرافقوتتكونالبيطريما.والطب،والطبوالهندسة

القسميضم.المتاحفمنوعديد،مسارحثلاثةمنبالمدينة

القرنإلىتاريخهايرجععديدة!جانيالمدينةمنالقديم

عشر.الخامص

.الميلاديعشرالحاديالقرنفىكاوجاسأنشئت

واتخذت،الوسطىالعصورفىوقلعةتجاريا،مركزاكانت

وفي.أم049-أ919منالمستقلةاللتوانيةللأمةعاصمة

بالقوةلتوانياالسوفيتيةالحكومةضحت،أم049عام

ما199عامفي.السوفييتيتحادالامنجزءالتكون

جمهوريةوصارت،السوفييتيالاتحادعز،لتوانياانفصلت

.أخرىمرةمستقلة

زامبيارئي!(.ام-29)4ديديدكيئيثكاولدا،

تولىالذيالعامفىوقادأم،111حتىأم649عاممنذ

بريطانيا.عنزامبياامحتقلالإلىأدتأتياالحركةالرئاسةفيه

فيالسوداءالأكلبيةلحكمبمساندتهكاونداعرف

زمبابويألانتسمىالتي،المجاورةورودايسياإفريقياجنوب

السككخطإنشاءبتألمحدهأيضاوعر!ت.زمبابويانظر:

خطينقل.الهنديالمحيطإلىتنزانياعبرزامبيامنالحديدية

للتصدير.المحيطإلىزامبياسنتجاتالحديديةالسكك

فترةأثناءكثيرازامبيااقتصادتدهورأخقد،ذلكمنوبالركم

كاوندا.إدارة

فشلوقد،التعدينعلىكليازامبيهااقتصاذيعتمد

النشاطاتأهميةبزيادةالكفيلةالسياساتوضعفيكاوندا

الوطنىالاستقلالحزبكاونداترأس،الأخرىالاقتصادية

لسنواتزامبيافيالوحيدالحزببى(.آي.إن)يو.المتحد

المعارضة.أحزاببقيامام099عامزامبياسمحت.عديدة

لوبوا،ؤيكاونداولد

7في!!كا+-!--7كلالشمالية)روديسيازامبيافى

!لء!ءكاش"؟ضمهنةترك(.الوقتذلكفى

9ء/-!/؟%/رأجلمنليعملالتدريس

لأ*رىءأودع.زاهـباستقلال

ت!؟ر5591عا.أالسجن

لازصشاطاتهبسببام959و

لأ.السياسية

كاونداكينيث.زاميا:أيضاانظر

عدىيطدقعامدفظالكاويةالمادة.المادةالكاولة،

الموادتلتهمأوتحرقأنيمكنالتىالكيميائيةالموادبعض

نوعانوهناك.العضويةالموادخاصةوبصفةالأخرى

واسمهاالكاويةالصوداهما:الكاويةمنرئيسيان

الكاويوالبوتاسالصوديومهيدروكسيدالكيميائي

أصنافاوتشمل.البوتاسيومهيدروكسيدالكيميائىواسمه

والبارايتاالكاويالكحولمثلالكاويةالموادمنأخرى

(.الفضة)نتراتالقمريةوالكاويةالكاويوالجيرالكاوية

المنتجاتبعضصناعةفيالكاويةالصوداوتستخدم

فيأيضاوتدخل،والمنسوجاتوالصابونالورقمثل

كمنظفاتالمنزليةللاستخداماتالموادبعضتكوين

ويستخدمتسدها.أوبالأنابيبتعلقالتيالفضلات

الصابونمننوعلصنعأسامميةبصورةالكاويالبوتاس

الماء.فيلحريعايذوب

الصوديومكلوريدمنالكاويةالصوداالصناعيونينتج

الكهربائي.التحليلتسمىعمليةطريقعن(الطعام)ملح

.البوتاسيومكلوريدمنكذلكالكاويالبوتاسوينتج

التحليل،الفضةنترات،القاعدة،القلويأيضا:انظر

الكهربائط.

اخترعبريطانيعالمام(.764-ا07)4جونكاي،

النساجينوقتوفرتأداةوهي،الطائرةالوشيعة

يمررأنالنساجعلىيجبكان،اختراعهقبل.وجهدهم

النولخيوطخلالالوشيعة

تدفع.النسجانظر:.بيده

عبرآلياالطائرةكايوشيعة

تعملالةطريقعنالخيوط

تلكوباستخداميدويا.

النساجوناستطاع،الوشيعة

وعرض،إنتاجهممضاعفة

ينسجونه.الذيالقماش

كاالطائرةالوشيعةكاياخترع

جونيكانعندماام733في

بإنجلترا.إسكسفيكولشسترفيصائأقمشةمعيعمل

عامفيبالطاقةيعملنولاختراعبراءةكايمنح

تشكلهالذيالتهديدمنالعمالمنكثيرخاف.أم745

إلىكولشسترعنوأبعدوه،العملفرصعلىاختراعاته

الغوغاءحطم.الكبرىمانشسترفيبوريرأسهمسقط

الأمناءغيرالمصانعأصحابوقامبريفيكايمنزل

اختراعه.براءةبسرقة

كوميديممثلام(.1879)139دالى!ي،

وتمكنهالإيمائيةلمسرحياتهبالحياةالمفعمبأدائهاشتهرأمريكي

بروكلين،فيكومينسكيدانيالديفيدولدالغناء.من
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علىكايظهر.نيويورك

فيمرةلأولالمسرخ

القشقبعةمسرحية

أولوكانم(.1)939

المسرحفىلهناجحظهور

فيسيدةمسرحيةفي

وأوا!أم(.049)الظلام

الاحتجاجهوفيهمثلفيلم

كايداليفيأيضاومثلام(.49)4

لولترالسريةالحياةفيلم

ام(.)529أندرسونكريستيانوهاندرأم(9)47ميتي

ضعايةالمتحدةالأ!أ!ندوقممثلاالعالمكايطاف

منتلفازيأ!رضنجماكان.أم569عامالطفولة

.أم679إلىام639

علىماليزياحريرةشبهغريشمالفيتقعولايةعايدا

)مجموعةيلانج!صاوجزرالولايةتضممئايلاند.الحدود

هيالوا،يةوعاصمةلرليص!(شاطئعنبعيداتقعصغيرة

.ألورستار

من71%منأكثريتحون.الحكمونظامالسكان

صينيون%81نحوو،ملايويأصلمنكايداسكان

هنود.تقريبا%8و

المحصول.بالزراعةالشعبأفرادمعظملعملالاقتصاد.

شبهفيالملأرزالأولاشتجهيوالولايةالأرز،هوالرئيسى

000521أ!هـم!للريمودامشروعيوفر.الملايويةالجزيرة

ب!صايدا.الأررامزارعيمن%9،لنحوالماءمنهكتار

موجزةحقائق

نسحة.0084031:السكان

.2كم9)642:المساحة

ألورصتار.:العاعممة

لتاني.سونجايألورستار،:الكبرىالمدن

.والمطاطالأرر،الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

عراررركةاشعاريرصركايداعلم

)الصورذالشعارأماحمراء.حلمية

هوووهلاالأدرعا!يشما(اليسرى

إلىيرمرالأررارهـع،لل!!لامرمر

اطما،دالرئيسىالمحصولى

الوسطى،الأجزاءفىالكبيرةالمطاطمزارعتوجد

والقرىالمدنفىالسكانبعضيعتمد.للولايةوالجنوبية

أنشئت.عيشهمك!سبفيالأسماكصيدعلىالساحلية

فيها.المصانعوأقيمت،الغربىالجزءفىالصناعيةالمناطق

العمالة.لتوظي!مهمامصدراالأرزطحنيظل

جزرفىوخاصةفأكثر،أحضرالسياحةأهميةتتزايد

الخلابة.الجميلةبالمناظرتتمتعالتييولانج!ط

شسديدواممعسمهلكايداأرضمعظم.السطح

شبهفيالأرزلزرأعةالرئيسيةالمنطقةوهو.الخصوبة

إنتاجيةرفعفىالحديثالرينظامإنشاءأسهم.الجزيرة

كايداحدودالمنخفضةسنجوراجبالسلسلةتمتلالأرز.

منومودا،ومربوككايدامثلأنهاروتنئكلدة.بيراؤمع

ملقا.مضيقإلىكايداسهلعبرلتجريسنحوراتلال

فيس!إلأرضعنبارزةكبيرةجيريةصخورتوجد

،عديدةأماكنوفى.لانجكاويجزروفى،أ!شماليةاكايدا

مياهبفعلالجيرلتحللنتيجةال!جيرةأعهوفاظهرت

الأمطار.ا

مركزابعيد،زمنومنذكايداثانت.تاريخيةنبذة

تضم.الجغرافيموقعهابفضلوالتجارةأ!لاستقرارمهضا

آثاروبها،الحجريالعصرإلىتعودأثريةمواقعالولاية

مهمة.وبوذيةهندوسية

الكبرىسومطرةإمبراطوريةمنجزءاالإقليمكان

الثالثالقرنفىسريفيجاياإمبراطوريةوبزوال.سمريفيجايا

قدمواالذينالتاييننفوذتحتكايدادخلت،الميلاديعشر

عشرالخامص!القرنفيملقاانتفاضةأدت.أ!اعتمماامن

إسلامية.دولةكايداوصارت.التاي!تتقهقرإلىالميلادي

الميلاديينعشروالسابععشر،السادسأغرنيناخلاأ!

سولاويسيمنوالبوجينيونسومطرةمنالأسهينيوناكار

احتلكماكايدا.علىالمتكررةالغاراتيشنون)سيليبس(

كايدافيزيارتهايجدرالتيالجاطق

عطمة.ومعماريةتاريحيةأهميةداتوهي،الولايةعاصحةألورل!تار:

التىالرسميةالمقاللاتقاعةبسارلالايمتلعطيمةمباىتضما

والبالاي.الاحتفاليةالماصباتفىالمقابلاتكايداسلطهادليهايقي!

الظاهر.ومسجد،الملكيةالموسيقيةالمرقةيصمارريانوبات

للولايةالغربيالجوبىالو!فييقع:التاريخيبوجابخواديمتنزه

تاريخيرجعالملايو.حريرةشبهلمحياحمودافيهاستقرتحرمرأقدموهو

.الميلاديالاسعالقرنإلى(لاهاتلاتوثيتبو)كاسديمعمد-سأ

الموقع.هذافىاصوديس!واللهندوسعديدةآتارأيصئاتوحدكما

القلعةبقاياو!يهألورستار،م!بالقر!يقعالدياميماءاكايدا:كوالا

.م1821فيانرئيسىالتاي!!هحوممعانمأحد

ىد.الرئيسىالمشحإلسياحىلتكونطورت.لانجكاويجزر

جميلة.ماظرهدهالحررمحموعة
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علىوتقعماليزيا،جزيرةشبهشمالطفى،الولاياتإحدىكايدا

تايلاند.معالحدود

التاييونضمأم،786عاموفيأجضا.كايداالبرتغاليون

وفي.بنابخانظر:.البريطانيةالشرقيةالهـررشركةإلىبنانج

مرةالإقليمالتايلانديةالقواتا!تلت،أم182عام

القرنطوالالتايينسيطرةتحت!،يداوبقيت.أخرى

الأطماعازدادت،نفسهالوقتوايعشر.التاسع

إنجليزيةاتفاقيةخلالومن،أم909عامفي.البريطانية

البريطانية.السلطةتحتالولايةانضوت،تايلاندية

منتدخلاكايداشهدت،ألاستعماريةالفترةخلال

ولاياتشمهدتهالذيذلكمنأقلالبريطانيةالإدارة

منذالبريطانىالمستشاروجودمنوبالرغم.الغربيالساحل

بدرجةمستقلينظلواالمحليينالحكامفإن،أم909عام

مأ419فىالجزيرةلشبهاليابانيالغزوأعقابوفى.كبيرة

عامفياليابانيينهزيمةوعندتايلاند.إلىكايداأعيدت

في.البريطانيللنفوذأخرىمرةالىولايةعادت،م5491

وفيالملايو.اتحادمنجزءاكايداتصار،أم489عام

البريطانى.الحكممنالاستقلالالملايونالت،أم579عام

الوطنيةللمنظمةمعقلاكايداءنمدتالاستقلالومنذ

السياسىالحزبأو(إنإم)يوينالمت!!للملايويين

المسيطر.

سريفيجايا.مالبزيابمأيضا:انظر

نهرعلىوتقعموريتانيافيالنهريةأكأالمواأحدوليدي

.السكانعددحيثمنموريتانيامدنثالثةوتعد.السنغال

نسمةا3و...سكانهاعددكانأم،079عامففى

نسمة.488.02إلىأم779ام!فيزادوافقط،

بزيادة،نسمة000.45بنحوالحاضرالوقتفىويقدرون

مشوينمووبنسبة،سنةعشرةثلاثخلال%ا16

ممبعحواليكايديحجمويشكل.8%.9مقدارها

المدينةفيوتوجد.نواكشوطالأولىالمديئةحجمإجمالي

العربية.المكتبةباسمتعرفعامةمكتبة

بعدعلىتقع،الفلبينفيجميلةمدينةسيدءوليرولى

سكانهاعدديبلغمانيلا،منالشرقيالشمالإلىكمأ6

نسمة.7666661

أول،كايزونلويسمانيوويلاسمالمدينةوتحمل

.أم449عامفيماتالذيالفلبينىللكومنولثرئيس

عاممنالفترةفيرسميأالفلبينعاصمةكانتوقد

العاصمةهيمانيلاأصبحتحتىا769إلىأم489

منجزءااليومسيتيكايزونوتعدجديد.منالرسمية

.الكبرىمانيلامنطقة

حتىإنشائها،منذ،بسرعةسيتيكايزوننمتوقد

تفوقالأرضمنمساحةالانوتغص،الراهنالوقت

النموهذاأدىوقد،ونصفأمثالبأربعةمانيلامعساحة

وتحاريا،وتعليمياحكومياتصئمركزاأنإلىالسريع

وترويحيا.

نصبسيتيكايزونمدينةأفقفوقيعلو.المبانى

لضريحمبنىهيوقاعدته،م03إلىيرتفعالذي،كايزون

ويممتحف،كايزونلويسمانيوويلرفاتيضمضخم

الواقعةالقاعاتفيالفنيومعرضهاسيتيكايزونمدينة

والطريقالنصبهذاويعرف،الضريحفيالأرضتحت

التذكارية،كايروندائرةباسمالانحولهيدورالذي

لتضمداخلها،هكتارا62مساحتهاحديقةإنشاءويجري

العالم.فيملونةنافورةأكبر

شامخة،عديدةمبانمميتيكايزونمدينةفيوتوجد

الدستورتلعلى(البرلمان)مبنىبامبانساباتاسانغويقع

وقتفييضموكان،بالمدينةالموجودهل()كونستيتيوشن

.النوابمجلسأيالفلبينفيالرئيسيةالتشريعيةالهيئةسابق

منمؤلفمبنىوهي،سيتيكايزونمدينةقاعةوتعد

فيشموخاالمحليةالحكوماتمبانيأكثرمنطابقا،41

البحر،سطحتحتجميلةحدائقعلىوتحتوي،الفلبين

صناعية.وبحيرةمثمرةأشجاروحديقة

العالم،فيجامعيحرمأوسعالفلبينجامعةوتضم

جاداتوتعدهكتار،خمسمائةتبلمساحتهحيث

والنباتاتالنخيلأشمجاربهاتحفالتىالجامعة)طرق(

المدينة.فيالطرقأجملالمزهرة

المعداتبأحدثالفلبينيالقلبعلاجمركزويحظى

بالمدينةالموجودالنوويوالمفاعل،وعلاجهمالمصابينلرعاية

مشاركةإلىيشيروهو،الفلبينفينوعهمنالوحيدهو

النووية.للطاقةالسلميةالاستخداماتتوطيدفيالفلبين

الذيأرانيتامسرحسيتيكايزونمديخةفيويوجد

شخص.000/25ديتسع

وأربعةلهونائبعمدةالمدينةيدير.الحكمنظام

وعدد.منتخبونجميعهموهممستشارا،وعشرون

نرقال!ند9!يرالمفلبلول!!"2

لإكها!ت!ث!يحرمالدردالووتاىسلا!صصر!
3/!أأيمإيللحأ،صىثو!اكاحم

؟اكاآعثح!لرتمى!لآقءكا3

!ثابر!ثسهومم!؟ح!سد)!!ء!

!ح!م(ر!لمج!!،ءلا"!أ!صصر/ء؟إبر!!!ضئنكأ!كا!

كا!!/ح!كلإ؟سنغافولخ!9!س!هقلأبمعءلم-عاو-!س3-/4أ!!لميىيم!كا

"*كاكا!:صء\!*يمي!!!وررز!7و؟!!تح!يزئم!-ا3؟ء؟بزغ!ءقإ؟،ير7

لابه!كييرير*!ء!-"!ر،+*و!ى!ورء!يم،لثيئشكأير؟!صاررزرير!صتن؟برلم-بمئى!؟،*ءلأاحط

ير-بررو؟ءثسكولمئءكش-كاألد--يزكأ-؟؟بررلتنبخ*؟!!ى؟لىء-كاىو!ص!لا،لا،د!كاء

؟لأبرير3ررير!!؟ؤ،!كا؟رزى!ص-و!؟!!ر!ابر!شبرئنل!!لمريز!!ع،لمئنأ-لم؟ىئن!عئجص!فئريريم!

!!ل!لا،عح3،،،-ه!ىزر!سء!لى،كأكادععكاقيىلا!برعشكاص!برا/،لآغثرض"!؟
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ممراق!المركزيمتاراعليما!،اديالقلمىلأمراض!اسيامركزمقرسيتيكايزون

آسيا.فىالمتخصصةالطيةالمراكرأروعأحد

الانتحابيةالمديةقطاعاتمنكلمنمشةالمستشارين

للمدينة.التشريعيةالهيئةوهم،الأربعة

الخاصةالأصليةكايزونخطةكانت.تاريخيةنبدة

فيالواقعةواشنطنلمكانةمماثلةمكانةلهاتكونأنبالمدينة

تصبحوأنالأمري!جة،المتحدةبالولاياتكولومبيامقاطعة

إلىالفلبيميونوينظر.الفلبينلجمهوريةالمستقبليةالعاصمة

إلىهدفوقدالاجتماعيةالعدالةرائدباعتبارهكايزون

مشتغللكليتاححيث،للعاملواحةالجديدةالمدينةجعل

إم!!انياته،حدودفيدارعلىالحصولالدخلمحدود

.أرضقطعةإلىبالإضافة

الأرضبشراءأم939عامفىالفلبينيةالحكومةقامت

هذهزكانت،الانسيتىكايزونمدينةعليهاتقومالتى

شراؤهاوتم،خاصةعقاريةمل!جةمنجزءاالأرض

وأعد،أسامميةبصورةسكنيةمنطقةلاستخدامها

الغزوولكن،المدينةلبناءشاملةخطةالمعماريونالمهندسون

منالمزيدإنجازأوقم!أم419عامفيللفلبيناليابانى

نهايةفيام459عامفيالعملامشؤنفوعندما.العمل

احتياجاتلتلبيةالخططتعديلتم،الثانيةالعالميةالحرب

ويعد.القل!أمراضوعلاحللعنايةاطعداتاأحدت:يستحدم،عصريه

مأ489عامفيالح!صمةقامترأسمو،االمضطردالمجتمع

سيتي،كايزونمدينةإلىمانيلامنرسميأأ!اصمةابنق!

فيالرسميةالعاصمةجديدمنأصبحتماليلاوأعن

.أم76!

كورياجنوبفيوصناعيتجاريمركزكايسولع

وتنئ.نسمة642.345سكانهعدديبلغ،الشمالية

وسلعاوالمسسوجاتوالأحذيةالصينيالخزفالمدينة

.أخرى

فيتزرعالتىللمحاصيلتجاريامركزاكايسونغوتمثل

(،صينية!عشبةوالجنسئالشعيروتشملالمحيطةالمنطقة

والطبللزراعةكلياتالمدينةفىوتوجد.أغمحشاوالأرز

مقابربالمدينةالموجودةالمعالموتشمل.المعلمينوتد!ب

وقصراالبوذيةوالمعابد،المدينةأسواروبقاياكورياملوك

ملكئا.

كانتالتيكايسونغ،مدينةأصبحتم،919عامفي

بدأتالتيكوريولمملكةعاصمة،الحينذلكفيصغيرة

وانتهت.م369عامفيالكوريةالجزيرةشبهكلتحكم
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سيؤولإلىالعاصمةنقلوتم.م؟213فيالمملكةهذه

أصبحتأم،519عاميوليووفي.قليلةسنواتبعد

الحربفيالهدنةبشأنللمحادثاتالرئيهسيالمقركايسونغ

مدينةإلىالمحادثاتمقرنقلتمأكت!بروفي.الكورية

الكورية.الحربازفى:.المجاورةبانمونجوم

الجزءنيمحليحكمذاتمقاطعةعارلكوكايل

عددبأسكتلندا.ستراثكلايد،إقليممز!الغربيالجنوبى

أولويمبنىبهايوجد.نسمة57213.1المقاطعةسكان

وغيرهالمبنىهذاويجتذببيرنز.روبرتالشاعرولدحيث

مطارويضطلع.السائحينمنكثيرأالتاري!،المبانيمن

للمحيطالعابرةالجويةالرحلات.جميعبتسييربريستويك

بينومنمنها.والقادمةأسكتلنداإلىالمتجهةالأطلسي

والحراجةالأسماكصيدالمنطقةفيالقائمةالصناعات

لها.سوقاآيرمدينةتعدالتيالختلطةوالزراعة)الغابات(

والصناعاتالثقيلةالهندسيةالصناعاتبعضأيضاوهناك

الحاسوبومنتجاتالطائراتقمتجالتيالتحويلية

آير،:هيالمنطقةفيالرئيسيةوالمدنوغيرها.والمنسوجات

.وترون،ووبرستويك،وميبولى،وجيرفان

إقليم.اثكلايد،ستم:أيضاانو

يدعى.م(81ء7-1)773جورجلسيرا،كايلي

منبالعديدأسهمفقدبمالحديثالطيرانعلمبأبيعادة

الطائراتعنكايليالباكر.كتبا!طرانتاريخفيالأفكار

ذاتالطائرةتصور.الانسيابيوالطيرانوالمظلاتالمروحية

طائرةشيد.السطنأوالاخرفوقأحدهماالجناحين

.م027ارتفاعإلىرضاهبغيرراكبافيهاحملشراعية

.الوزنخفيفةآلةتصميمتمحتىالطائراتفكرةعنتخلى

حقيبةتقسيميتمأناقترحفقد،أهوائيةاللعسفينةوبالنسبة

كايليولد.السلامةأجلمنصغيرةفريمةغرفإلىالغاز

إنجلترا.فيبرومبتونفي

الشراعية.الطائرة،الطائرةأيضا:انظر

المستعمراتإحدى،الفرنسيةغياناعاصمةد!ى

وأكبر،الجنوبيةلأمريكاالشماليالسا-حلفيالفرنسية

علىتقع.نسمة)00.38سكانهاعدديبلغمدنها،

بنهركايننهريلتقيحيثالساحلعنبعيدةجزيرة

.ماهوري

صناعتهاوتشمل،البحريللشحنمرحفىاكاينتعد

الصناعةوخشبالسكروقصبوالأرز،،والذهب،الماس

ا!متيطانمبانيبها.حديثانوفندقاندول!بمطاربها.الخام

أ!س!.حكوميةومكاتبمتاحفتستخدمقديمة

استيطانهايتملمأنهإلا،ام643عامفيكاينالفرنسيون

الفرنسيونبسط.أم466عامفىإلاائمةدبصفة

عامفيالفرنسيةبغياناالانيعرفماعلىسيطرتهم

إلىغياناالفرنسيونحولام854عاموفيأم،667

.ام459عامفيالسجونأغلقتللسجناء.مستعمرة

اهـ،أ-335)287حسنأحمدالشيخ،كبارة

فيولدالرواد.منلبنانيصحفىأم(.08716-19

منذالصحافةزاولومشايخها.علمائهاعلىودرسبيروت

على!كم!الاتالفنونثمراتفيفحررشبابهمطلع

الصحفيالعملأحبالمبكر.نبوغهوعلىمداركهسعة

فيهاناهضالعثمانيالاتحادجريدةأم809عامفأنشأ

منتدباعضوافرنساإلىام139عامفيسافر.العثمانيين

محاضرةفألقى،باريسفياللامركزيالعربمؤتمرإلى

بيروتإلىرجوعهوعند،الأتراكحكمانتقدتجريئة

بالإعدامباشاجمالعليهمحكمالذينمعأعدمثمسجن

شنقا.

القرانآياتفيالرحمنفتح:منهامؤلفاتعدةترك

.أخرىومدرسيةعلميةوكتبا

النفسىالعلاج(،السيان)دوافعالذاكرةأنظر:.الكبت

المفسي(.)التحليلعلم،النفسالتحليلى(،المفسي)العلاج

أكثرمنوتعد،الإنسانجسمفيغدةأكبرالكيد

مصنعبمثابةالكبدوتعملتعقيدا.البشريةالأعضاء

الكبيرةمخازنهمنوواحدالجسمفيرئيسيكيميائى

جرامكيلونحوتزنمحمرةبنيةكتلةوالكبدللغذأء.

تحتالبطنمنالأيمنالجانبأعلىفيالكبدتقع.ونصف

والأمعاء.المعدةوفوقمباشرةالحاجزالحجاب

أهمومن،عديدةضروريةوظائفالكبدوتؤدي

الكبدوتصنع.الطعامهضمعلىالجسممساعدةأعمالها

تسريحيثمخضر،أصفرسائلوهيوتفرزها،الصفراء

هضمعلىلتساعدالدقيقةالأمعاءإلىالكبدمنالصفراء

كيسوهو،الزائدةالصفراءالمرارةكيسويختزن.الدهون

الكبد.تحتيقعالشكلكمثري

منالمهضومالغذاءويسريأيضا،الغذاءالكبدوتختزن

،يخزنحيث،الدمبوساطةالكبدإلىالدقيقةالأمعاء

.الدمفيتطلقهالكبدفإنالغذاءإلىالجسميحتاجوعندما

إليهاتحتاجمركباتإلىالمهضومالغذاءبعضالكبدوتحول

الجسم.خلايا

والنفاياتالسمومالكبديرشح،ذلكإليوبالإضافة

تساعدالكبديصنعهاالتىالموادبعضأنكماالجسممن

علىالإخربعضهاويساعدالمرضمكافحةعلىالجسم

.الدمتخثر
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من!صكلويتكون.الأيمناالفصخل!صسيريرفصيرالأبهـ،والمصالأيم!اغصارئيسيير،قسحيرم!احصداتت!صن

اصلفصيص.مكراقطاغاأدلاهامقر!المنظرويير.أصمصيصاتاتسمىالتسك!سداميةوحدات

اصثرااغاةامى!رث

اسريدااس!رث

ياداحبرصدلجير!رع

حيايحات

صصشعيرات

ا(لآشا!صراالأيراا!صرا

أ!ااحعدياسلملداا+أ

الم!ة

*قي

ا!ا-ا؟-*

:لةااصصا

لايايدرابا

لحديالىبضاء/)أ\--اصحرساض!ا

ةارلحرا!-!01ص

عشرتالاا-.خرصر-حم!--لأ

لتعويضحديدةخلايالناءعلىكبيرةقدرةولكصد

نأمثلاالجراحونويستطيع.التالفةأوالمريضةخلاياها

فيلالبريزرعوهلإنسانسليمةكبدمنجزءايستأصلوا

البالغكبدتتجددالوقتوبمرور.مريضةكبدذيطفل

معالطفلكبدوتنموأحصامل،االحجماإلىوتصلبسرعة

.نموه

الكبدتركيب

وهناك.فصوصأوأقسامأرلعةمنالكبدتتكون

،الإطلاقعلىالأكبروهو،الأيمنأغصا؟رئيسيانفصان

الأيمن.أصفصاخلفصغيرانفصانوهناكالأيسر،والفص

تسمىالجوانبمتعددةوحداتمنفصكليتركب

ويتكون.ألفومائةألفخمسينبينتتراوخ،الفصيصات

دقيقةكبديةخلايابهتحيطمركزيوريدمنفصيصكل

الخلاياهذهوتقوم.أوحزمألواحشكلفيمرصوصة

وأبالجيبانياتالمعروفةالفجواتوتفصلالكبد.بوظيفة

الفصيص.داحلالخلايامنمجموعاتبينالجيوبأشباه

منوتم!صهاإسفنجئا،شواماالكبدالجيبانياتوتعطي

.الدممنكبيرةبكمياتالاحتفاظ

الكبدوتستقبل،بالدميزودهاعاديغيرحهازوللكبد

منالأكسجينعلىيحتويدما-الأخرىكالأعضاء-

النتسريانخلالمنالكبدإلىالدمهذاويدخل.القلب

وأبالمغذياتالممتلئالدمأ!صداتستقبلوكذلك.الكبدي

هذاويدخل.الدقيقةالأمعاءفيالمهضومالطعامحبيبات

الشريانوشفرع.البابىالوريدخلالمنالكبدفيالدم

الأوعيةمنشعبكةإلىالكبدفيالبابيوالوريدالكبدي

خلاياوتمتص.الجيبانياتفىتصبالتيالدقيقةالدموية

يسريعندماالدممنوالأكسجينالغذائيةالموادال!جد

وفى.والسمومالنفاياتترشحكما،الجيبانياتخلال

والمعادنوالفيتاميناتالس!الكبدخلاياتفرزأ!قتانفس

الأوردةفىالجيبانياتوتصب.الدمفىالأخرىاوالمواد

الدمويخرج.الكبديالوريدوت!صنتتجمعاكتىالمركزية

أش!سبدي.االوريدخلالأحصبدامن

أيضا،صفراويةشيراتعلىفصيصكلويحتوي

الكبد.خلاياتفرزهاالتيأصفراءاتحملدقيقةأنابيبوهي

الصفراويةالقنواتلتكوينالصفراويةأصشعيراتاوتتجمع

القنواتوتتجمعالكبد.خارجإلىالصفراءتحملالتي

الكبدية.القناةدت!صنالكبدتتركحالمامعاالصفراوية

الأمعاءكانتولوحتىباستمرارالصفراءالكبدوتفرز

الزائدةالصفراءمادةتخزينويتم.الطعاملاتهضمالدقيقة

الكبدمنالصفراءوتسريإليها.الحاجةحينإلىالمرارةفي

القناةخلالمنأسدقيقةاال!معاءإكماالمرارةوكيس

المشتركة.الصفراوية

الكبدوظائف

يأمنأكثرالمنفصلةالوظائفمنعدداالكبدتؤدي

فىالرئيمسيةوظائفهاوتتمثل.الحسمفيآخرعضو

ومساعدتهواستخدامهالغذاءهضمعلىالجسممساعدة

.والسمومالنفاياتمنالدمتنقيةعلىأيضا

أهمأحدالصفراءإفراز.واستخدامهالطعامهضم

أملاحمنالصفراءوتتكونللكبد.الهضميةالوظائف

الدهونعلىالصفراءأملاحوتؤثر.الأحرىوالموادالصفراء
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الدهنكراتتكسيرعلىتساعدفهي،الدقيقةالأمعاءفي

الدهنجزيئاتتحولأنالأمعاءفيالأنزيماتتستطعحتى

وجليسيرول.دهنيةحموضإلى

الجسمخلاياتتلقاهاالتيالكمياتأيضئاالكبدوتنظم

البروتيناتالهاضمةالأنزيماتوتفكك.معينةمغذياتمن

الموادوتفككالأمعاء،فيأمينيةحموضإلى

مقدمتهافيبسيطةسكرياتإلىالكربوهيدراتية

وكذلكالغذائيةالموادهذهالدمويحملالجلوكوز.

إلىوالجليسيرولالدهنيةوالحموضوالمعادنالفيتامينات

وتخزنه،الدممنالزائدالجلوكوزالكبدوتستبعدالكبد.

ويعمل.الجليكوجينيسمىبالنشاشبيهمركبصورةفى

الكبدوتحول.الجسملخلايارئيسيوقودبمثابةالجلوكوز

الجسميحتاجعندماالدمفيتطلقهسكرإلىالجليكوجين

والحموضالدهنيةالحموضالكبدتحولكما.طاقةإلى

منمخزونهاينخفضعندماجلوكوزإلىالأمينية

الجسمخلاياالكبدتساعد،الطريقةوبهذه.الجليكوجين

وتؤديالوقود.مندائممددعلىحصولهاضمانعلى

حيث،معينةفيتاميناتاختزانفيأيفئاأساسحئادوراالكبد

إلىبالاضافةكهـ،د،فيتاميناتوكذلكأفيتامينتختزن

الحديدتختزنكما،المركببفيتاميناتمجموعة

.أل!خرىوالمعادن

منالضارةالموادبترشيحالكبدخلاياتقوم.الدمتنقية

والعقاقيرالحشريةالمبيداتالموادهذهوتشمل.الدم

وتقوم.الصناعيةالكيميائيةوالموادالغذائيةوالمضافات

إلىالموادهذهبعضبتحويلالكبدخلايافيالإنزيمات

إلىالموادهذهالدميحملثمالماء.فيتذوبمركبات

الضارةالموادالكبدوتفرز.البولفىتطردهاالتيالكلى

منكثيراأيضاالدممنترشحكماالصفراء،فيالأخرى

وتحيط.الأخرىالدقيقةوالكائناتوالفيروساتالبكتيريا

وتهضمهاالدقيقةالكائناتبهذهالكبدفيخاصةخلايا

كيميائية.بطريقة

ينتجهاالتيالنفاياتالكبدترشح،ذلكعنوفضلا

تموتعندماالحمرأءالدمكرياتوتطلقالجسما.

حملمنيمكنهاالذيالمركبوهو،الهيموجلوبين

الأخرىوالأعضماءالكبدفيخلاياوتقوم.الأكسجين

الحديدتشملمتعددةموادإلىالهيموجلوبينبتفكيك

الكبدوتفرزبليروبين.تسمىمحمرةصفراءوصبغة

فيلالممتخدامهالحديدوتختزنالصفراء،فيالبليروبين

الكبدوتخلص.الجديدةالحمراءالدمكرياتإنتاج

سامةنفايةوهو)الأمونيا(،النشادرمنأيضاالجسم

مركباتإلىالأمينيةالحموضتتحولعندماتتكون

وهييورياإلىالنشادرالكبدتحولإذالكبد،فيأخرى

.البولمعأخيراتخرجالتىالمادة

الختلفةالدمبروتيناتالكبدتصنع.أخرىوظائف

والفيبرينوجين.والجلوبولينات()الزلالالألبومين:وتشمل

السائلالجزءوهي-البلازمامنععلىالألبومينيساعد

الدموية،الأوعيةجدرانخارجالتسربمن-الدممن

ويمكن.المرضمكافحةعلىالجسمالجلوبوليناتوتساعد

الدمويةالأوعيةلسدجلطةتكوينمنالدمالفيبرينوجين

المصابة.

دهنيةمادةوهوأيضابمالكولسترولالكبدويفرز

وصناعةالخلاياأغشيةبناءفىالجسميستخدمها

والهورمونات.الجنسيةالهورموناتمثلمعينةهورمونات

وتستخدم.المتعددةالجسموظائفعلىتؤثركيميائيةمواد

الصؤاء.أملاحصناعةفيالكولسترولالكبدخلايا

الكبدأمراض

الكبدلأنخطيرةعواقبالكبدلأمراضيكونقد

توقفتإذاالوفاةوتحدث.جداكثيرةحيويةوظائفتؤدي

كبيرةقدرةالكبدلدىأناللهنعمومنالكبد.وظائف

التالفة.أوالمريضةالخلايالتعويضجديدةخلايابناءعلى

متبرعمنسليمةكبدايستبدلواأنالجراحونويستطيع

منتعانيالتىتلكأوالفاشلةالمريضبكبددماغياميت

المتقدمة.حالتهفيالكبدمرض

،المبكرةمراحلهافيمؤلمةغيرالكبدأمراضوأغلب

العلاماتإحدىهواليرقانواكتشافها.يصعبولذلك

الكبد.مرضعلىالدالةالأولى

زائدةكميةعلىالدميحتويعندمااليرقانيحدث

الجلدلونتغيرإلىالزيادةهذهتؤديحيث،البليروبينمن

فشلتإذااليرقانينشأوقدالاصفرار.نحوالعينينوبياض

وقد.الدممنالبليروبيناستبعادفيالمريضةالكبدخلايا

الصفراويةالقناةالمراريةالحصواتسدتإذاأيضاينشأ

اليرقانلكنالصفراء.فىالبليروبينخروجمانعة،المشتركة

الحالاتبعضتنشأفقدالكبد،اضطرابعلىعلامةليس

الحمراء.الدمكرياتتكسرزيادةمن

الفيروساتمنالكبدالتهابينشأقدالكبد.التهاب

الكبدالتهابمنرئيسيةأنوعخمسةوهناك.السمومأو

والجيمىوالبائيالألفيالكبدالتهاباتهيالفيروسي

خصائصولهامختلفةبطرقتنتشروهي.والهائيوالدالي

الطعامبوساطةمثلاالألفيالكبدالتهابينتشر.مختلفة

حالاتوأغلب.الحيوانيةأوالبشريةبالنفاياتالملوثينوالماء

وينتقلخطير.مرضإلىلاتؤديالنوعبهذاالإصابة

مصابلمانسانالوثيقبالاتصالالبائيالكبدالتهاب
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تؤديأنويمكنللفيروسالحاملللدمالتعرضأوبالعدوى

ال!جدفشلإلىالبائيالكبدالتهابمنالشديدةالحالات

.والوفاة

للموادأخعرضامنالسامال!جدالتهابوينشأ

الكربونكلوريدرابعالموادهذهوتشمل،الختلفةأمميميائيةا

الصناعيةال!صميائيةوالمواد،الأخرىالتنظيفوسوائ!!

الكبد.التهابانظر:.الأدويةوبعض

محلالندبيأ!سميجايحلعندمايحدثالكبد.تليف

أعبداقدرةمنالعمليةهذهوتقلل.السليمةالكبدخلايا

للوفاةرئيسيسببالكبدوتليف.الحيويةوظائفهأداءعلى

جميعاأ،تنتهيالتليفحالاتأنإلا،البلدانبعضفي

.بالموت

ويمكن.التليففىالأسبابأشهرهوالخمروإدمان

تليفانظر:.اضليصاإلىال!جدالتهابيؤديأنأيضا

الكبد.

فىبالعدوىالكبدتصابللكبد.أخرىأمراض

الأخرىالأعضاءاالأمراضتهاجمعندماكثيرةأحيان

المسببةأ!دقيقةاال!صائناتالكبدترشعحإذ،الجسمفي

الدرنمثلالأمراضبعضتؤثروقد.الدممنللمرض

تبدأوكلها-واشهريالنوسجاتوداءالأميبيوالزحار

ال!سد.علىالأمرنهايةفي-الجسممنأخرىأماكنفي

إلىالأخرىالجسماأجزاءمنالسرطاناتتنتشرماوغالبا

الكبد.

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

اكيرقانأ!حمراءاالإسهسالىجسم

اليوريارةالمراالحليكوحين

دولكلفيينموالمذاقطيبغابينباتالكيديئ

لأوراقالشقار.إلىينتميتقريبا.الغربيالكرةنصف

وأمدورةنتوءاتثلاثةالاخفعرارداكنةالجلديةالكبدية

السبب،لهذاما.حدإلىال!جدشكلتتخذفصوص

الستالعسبلاتتكونالكبد.حشيشةالنباتيسمى

وذ)عشبالحوذانشاكلةعلىأزهاراالبتلاتتشبهالتي

الأوراقظهورقبلسنةك!!الأزهاروتظهرأصفر(.زهر

الاسيويالعاديالكبديهنباتينمو.الجديدةالخضراء

بينيتراوخطولإلىالشماليوالأمريكيوالأوروي

وأأزرقباهتأرجوانيالأزهارولونسم،51وعشرة

شكلذوالأزهارمزدوجنوعأيضاومنهأحمر.أوأبيض

.جذاب

فيالصخريةالحدائقفيعموماالكبديةنباتينمو

بالجيرلهالتربةتسميدويجب.المظللةالباردةالمناطق

والخث.

الشيخوخة،(بمالهرم)نوعاالشيخوخةان!:.السنكبر

.الهرم؟طب

أشجارمننوغال!جراششجرة.شجرةالكبراش،

الأرجنتينفيأساسيةبصفةتمموالتيالجنوبيةأمري!سا

بينتتراوحنسبةعلىالكبراش!خشبيحتوي.وباراحواي

استثمارفىالعاملونيقوم.أضنيكاحمضمن3%.و02

العفصين،مادةباستخلاصالأشجارمناسوعاهذا

الدباغة.فىلاستخدامهاالمتحدةالولاياتإلىوتصديرها

.الفأسكاسريعنيالأسبانيةأطغةباالكبرالتقواسما

خشبباسميعرفصلب،خشبالكبراش!ولأشجار

كذلكالكبراش!اسميستخدمحماكولورادو.كبراليتق

الخشبذاتالأخرىالجنوبيةأمريكالأشجارأسسبةلا

الصلب.

فىيوجداللونأصفرفدزيلاكيميائىعنصرالكيريت

استخدموقد)3(.الكيميائىورمزه،العالمأنحاءصتكثير

الإغريققدماءاستخدمهفقد.السنينلمئاتأعراضلعدة

مؤخراأهميتهواتضحتودواء.ومبيضامنظهفاوالرومان

الكبريتويستخدمللبارود.الرئيسيةالمكوناتمنكواحد

الصناعية.العملياتوفي،متنوعةمنتجاتدياليوم

الفحموفيالطهبيعة،فىبمفردهال!جريتويوجد

وفي،الزيتوصخرالطبيعيوالغازالخاموالريت،الحجري

المعدنةاداح-
.-لموصيرمن

مرلمجطهووجوداالكبريتيةالمعدنيةالموادوأ!ضر

الغلافويحتوي.البيريتيسمىالذيوالحديدالكبريت

بعضويعتقد.الكبريتعلى)فينوس(للزهرةالجوي

النقى،الحديدكبريتيدمنيتألفالمريخجوفأنالعلماء

حمصصناعةفىأساسايستحدماللونأصفرفلريلاعمصرالكبريت

الصناعية.الأهميةديالكبريتيك
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وجدوقد.والكبريتالحديدمناخرمركبوهو

النجومبينالواقعةالسحبفىالكبريتمركباتالفلكيون

.النيازكوفي

منضئيلةكمياتإلىوالحيواناتالنباتاتكلوتحتاج

منعليهالنباتاتوتتحصل،الحياةقيدعلىلتبقىالكبريت

الكرنببينهاومنالنباتيةالأطعمة.وكثيرمنالتربة

غنيةأطعمةالصويا،وطحين،والبصل)الملفوف(،

أمينيحمضوهو-ا!لثيونينيحتويكما.بالكبريت

ويوجدأيضا.الكبريتعلى-غذائهفيالإنسانيحتاجه

الألبانومنتجاتالبيضمثلالأطعمةبعضفىالكبريت

.واللحوم

حالياالمستخرجالكبريتكل.الاستخداممات

مركبوهو،الكبريتيكحمضتحضيرفييستخدم

العالم.فىتجاريةكيميائيةمادةأهمويعد،كبريتي

والورق)الطلاء(،والدهاناتالأصباغإنتاجفىويستخدم

كما.الصناعيةالكيميائياتمنوعددوالمنسوجات

النفط.تكريروفيالفلزاتإنتاجفىأيضايستخدم

فتشمل،الكبريتعلىالمحتويةالأخرىالمنتجاتأما

الفطرومبيداتوالمتفجرات،الأسمدةأنواعبعض!

)المراكم(توالبطارياوالشامبو،،والمطاط،والحشرات

التصوير.أفلامفيالمستخدمةالكيميائيةالموادوكذلك

منكواحدالأدويةصناعةفىالكبريتيدخلكما

منبدلأالطرقإنشاءفياستخدامهويمكن.المكونات

الأسفلت.

الذريووزنه،ولارائحةلهلاطعمالكبريت.الحؤاص

درجةعندوينصهر.61الذريوعدده32،.460

فينصهربسرعةلممخنإذاأماتدريجيا،سخنإذام0215

وعندم،6.444درجةعندويغلىم.131درجةعند

ولزجا.غليظايصيرم015منأعلىحراريةدرجات

الحرارةدرجةتصلأنبعدأخرىمرةسيولةأكثرويصير

الأحمر.إلىالأصفرمنلونهويتغيرم2ء.منأعلىإلى

قاتم.بنيفهوالغليانعندلونهأما

عندالهوأءفيويشتعلجدا،متفاعلعنصروالكبريت

ليكونالأكسجينمعيتحدوباحتراقه.م052درجة

بكثرةيوجداللونعديمغازوهو،الكبريتأكسيدثاني

بأمراضالغازهذااقترنوقد.بالسكانالمكتظةالأماكنفي

المطرانظر:الحمفيةوالأمطارالمبانيوإتلافالتنف!

الحمفمي.

تنئمنالهواءفيالموجودةالغازهذاكمياتوأغلب

قوانينوتحد.الكبريتعلىالمحتويالحجريالفحماحتراق

تفرزالتيالكبريتكمياتمنكثيرةدولفيالبيئةحماية

.الحجريللفحمالحارقةالطاقةمنشآتبوساطة

تسمىعدةأشكالفيالكبريتيوجد.الأشكال

معينيالكبريتهوشيوعاالمتاصلاتوأكثرالمتاصلات،

عندوثابتةاللونليمونيةصفراءمتبلرةمادةوهو،الشكل

وأالميلأحاديالكبريتأما.الغرفةحرارةدرجة

م.215و.م49درجةبينمافقطثابتفهوالموشوري،

تقريبا.اللونعديمةطويلةإبريةكبلوراتوتوجد

الكبريتعلىالحصولطريقة

الزيتمنالطبيعىالغازفصل

هوالبئر،منعليهالمتحصلالخام

استرحاعفيالأولىالخطوة

دصلهبعدالغازينقل.الكبريت

تحرىحيثالتنطفمصنعإلى

لامشحلاصمعقدةتنقيةعملية

الغاز.منالهيدروجينكبريتيد

إلىالهيدروجينكبريتيدتحويل

.كلوسمحرقةفييتمكبريت

غرفة!ىوالماءالهواءيضا!

كبريتيدتسخينويتمالاحتراق

منحليطاليكودالهيدروجين

الماء.وبحارالكبريتيةالغازات

إلىالكمريتأغلبويتكتف

المفاياتمنالمتبقيأماسائل

.ويحرقفيستبعدالغازية

والعازبالزيتالموجودةالكبريتمركباتمنتسترجعحالياالمستخدمةالكبريتكميةنصصسأكثر

الطريقة.هذهتشملهاالتيالأسامميةالخطواتأدناهالشكلويوضح.كلوستحو!للطريقةوذلكالطيعي

الحامالزيت

حامطميعيغازفصلحهارالطبي!العاروحام

ريةعا

كلود!محرقة

ئلصاكمربء

الغارتسظحف!مصمع

لهيدروجناكبر!يد

التحرينمستودعات
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ولينناعمفهوالبلاستيكىأوالمتبلرغيرالكبريتأما

أحاديالكبريت-النوعينوح*.كالمطاطيتمددووشج

معينيال!جريتإلىيتحولانالمتبلر-غيروالكبريتالميل

أ!غرفة.احرارةدرجةعندالشكل

طرقبعدةأصثسكلامعينيال!جريتتحضيرويمكن

ال!صبريتحبيباتتتكونفمثلا.أضجارياللاستخدام

زهورالحبيباتهذهوتسمى.ال!صريتتكثيصعندالناعمة

البهريتيصنعركالأزهار.نسة!فيتوجدلأنهاالكبريت

أسطوانيةأصبقوافىالسائلالكبريتدتقويةالأسطوانى

المنصهرالكبريتبرش!فتحفهرالكبريتكتلأما،الشكل

الماء.أحواضفي

منكثيرتحصلت.الكبريتعلىالحصولكيفية

الترسباتمنالكبريتعلىالعشرينالقرنقبلالصناعات

البيريتومنصقليةفىالكبريتمناجمومنالبركانية

للكبريتالرائدالمنتجالمتحدةالولاياتوظلت.المحمص

أمحشريراالقرنصتالخمسينياتوحتى.أم009عاممنذ

اكتشصفقد.فراشطريقةعلىال!جريتإنتاجاعت!د

عام،الأمري!ياأءصميائىاالمهندسفرالق،هيرمان

باطنفيوهوأممبريتاصهرلالإمكانأنأم،198

حرارةدرجةمنلأكثرمسخنلخاربوساطةوذلكالأرض

إلىالضغطتحتالماءيسخنالطريقةهذهوفيالماء.غليان

ويضخ.ال!جريتانصهاردرجةمناعلىحراريةدرجة

يصهرحيثالأرضرداخلإلىالمضخاتبولمماطةالماء

السائلأعبريتاويرفع.خفيفمزبدسائلإلىالكبريت

أصكبريتاوأغلب.المضغوطالهواءبوساطةالسطحإلى

5.99%بينماتتراوحنقاءدرجةلهالطريقةبهذهالممتج9

أغلبأنإلا،بتوسعتستخدمفراشطريقةومازالت

الكبريتمركباتم!تأتيحالياالمنتجةالكبريتكميات

إلىالمركباتهذهوتحول.الطيعيوالغازبالزيتالموجودة

يسخنالبئر.أوالمصفاةموقعفيالهيدروجينكبريتيد

نقاءبدرجةالكبريتإلىذلكبعدمن9لكبر9يتيد.ويحول

اقترحهاكلوستحويلتسمىالتيالعملية"هذ9

.أم883عام.كلوس.فسالبريطانيالكيميائيالمهندس

ثانيالسلفابمالكبريتيد،؟الكبريتاتأيضا:انظر

الكبريتيك.حمض،الكبريتأكسيد

معينةمجموعةعلىيحتويكيميائيمركبالكيريتا!

الأكسج!ترالكبريتمنالمكونةالمتحدةالذراتمن

وكقاعدة)2-403(.الكبريتاتبشقالمجموعةهذهوتعرف

منها،بلوراتشك!!فيمعستقرةمركباتالكبريتاتفإن

الأسبوموملحالسترونتيومكبريتاتأوالسلستيت

الكالسيومكبريتاتأووالجبسالمغنسيومأوكبريتات

هذهمنوكثير.الباريومكبريتاتأوالثقيلواس!بار

مثلبعضهاولكنالماءفيالذوبانيقبلالكبريتات

كذلك.ليعستواسشرونتيوم،الباريومكبرشات

المه!ةالصناعيةالاسستخدامات!نأحديداهـهناك

المعروفةالنحاسكبريتاتتستخدمحيث،اص!جريتات

مثلالصناعاتمنكثيرفيالأزرقاالزاجباسماأيضا

كبرشاتوتستخدمالقطية،الأقمشةوطباعةأصباغةا

كبريتاتوتستخدموالدواء،الحبرصناعةكطالحديد

كبريتاتوتستخدم،القطخيةالأقمشةطباعةفيالمغسميوم

الأقمشةطباعةفيوللتلميع،الجراحةفيأطتطههيرالزنك

بعفموادوتحتوي.الصمباغةزيوتوصناعةأغطنيةا

كبريتاتمنمزدوجخليطوهوالشبعلىالخميرة

والأأ!منيوم.البوتاسيوم

الجبس.،الشبحمجر:أيضاانظر

بدوراتشكلعدىتوجدمادةالحديدوركيريدا!

3.ح02+4703الكيميائيةصيغتها.اللونفاتحةخضراء

الرطبالهواءفىالأكسجينمعالبلوراتتتفاعلوعندما

ملحهيالحديدوزوكبريتات.البنيالصدأأ!نتأخذ

عنعليهاالحصولويمكن،الكبريتيكلحمضالحديد

بيرايتبأكسدةأو،الكبريتيكبحمضالحديدمزجطريق

تستخدم.والكبريتالحديدمنمركبوهوالحديد،

صناعةوفىوالجلود،الأنسجةصبغفيالحديدوزكبريتات

للجراثيمومبيدا،المياهتنقيةفيكذأ!شتستخدمالحبر.

للطحالب.وقاتلاأطخشبوحافظا

يكوناخرمكنصرالكبريتمنمركبالكيريديد

أيونعلىالكبريتيدأنواعكلوتحتوي.الفلزاتمنعادة

والكيمياء.الصناعةفيمهمةوهي)32(،الكبريتيد

المعاملفي-سامغازوهو-الهيدروجينكبريتيديستخدم

تحللمنطبيعيةبصورةويتكون،الختلفةالفلزاتلاختبار

تكريرومعاملالمصانعأيضاتطلقهكما،العضويةالمادة

منهصغيرةكمياتوتكفي.الجويالغلاففىالنفط

فتستخدم،الكربونكبريتيدثانيأما.أغضةابريقلإطفاء

موضعيا،ومخدراوالكبريتللمطاطمذيبةمادة

.الضارةوالحشراتالحيواناتلقتلأيضاواسشحدمت

.للفلزاتمهمةخاماتالفلزيةالكبريتيدروأ!سبتعتبر

وأالشالكوم!يتالفلزيالكبريتيدمنالشائعةالأنواعومن

وأوالغالينةالزئبقيككبريتيدأووالزنجفرالنحاسكبريتيد

الزنك.كبرشيدأوالزنكوركازالرصاصكبريتيد
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صابغةكموادالكبريتيدمنملونةأنواععدةتستخدم

.الألوانفي

كبريتيد،الكربونكبريتيدثاني:أيضاان!

روجين.الهيد

عدىيحتويبرا!تىأحرمعدنالزئبقيككبريتيد

بأكثرالعالمويمد،الزئبقخاماتأهموهو.وزئبقكبريت

غالباموجود3!+،الكيميائيةوصيغته.الزئبقمناحتياجاته

أوالهرعينحجرعلىمبعثرايوجد.الأرضكتلفي

علىيظهرماونادرأ(.الكريمةالأحجارمن)نوعالشمحر

سطحمنبالقربغالباالخامهذايوجد.بلوراتهيئة

والينابئالبركانيةالصخورمناطقمنقريباالأرض

الساخنة.

واليابانالصينفيالزئبقيككبريتيدرواسبتوجد

ويوغوسلافياالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوأسبانيا

الزئبق.:نظرا.()السابقة

الزنكمنويتكون،الزنكخاماتأهمالزئككيريتيد

بينهامنمختلفةبألوانالزنككبرشيديظهر.والكبريت

منمختلفةوظلالوالأبيضوالأصفروالأحمرالأسود

ماحدإلىيشبهيجعلهقدخاصلمعانوله.البنياللون

الزنككبريتيدأنواعوبعض.الجافالنبات)عصير(نسغ

الضوءمنومضاتتبثأنهاأي،احتكاكيوميضذات

خدشمنوتنتجحاد.فلزيجسمفيهايمرعندماالبرتقالي

كمياتوتوجدالفاسد.البيضكرائحةنتنةرائحةالفلز

أوروباوشرقىالمكسيكفيالزنككبرشيدمنكبيرة

كبرتحيدعلىويطلق.المتحدةوالولاياتوإنجلتراوأسبانيا

الزنك.انظر:.الزنكمزيجاسمأيفئاالزنك

أنتشارا.النحاسخاماتأكثرمنالئحاسعيردثيد

النحاسمنويتألف.النقيللنحاسمهمامصدراويعتبر

معدني،وبريقأصفرنحاس!ىلونوله،والكبريتوالحديد

واخضراءأوزرقاءبقعالحالاتمنكثيرفيوتعلوه

منهأكثرأنهغيرالذهبمظصالنحاسولكبريتيدسوداء.

تقع.الكيميائيةللموأدمقاومةوأقلكسرا،وأسهلصلابة

واليابانوإنجلتراكندأفىالنحاسكبريتيدترسباتأهم

أيضئاالنحاسكبريتيديدعى.المتحدةوالولاياتوأسبانيا

.النحاسبيريتباسم

.النحاس:أيضاانظر

جذا.وساماللونعديمغازالهيدروجينكبريتيد

الكيميائيةوصيغته.المتعفنالبيضكرائحةورائحته

.)+23(

علىالأخرىالموادمنوالكثيرالبيضيحتوي

وعندما.الكبريتمنجزئيامكونةعضويةمركبات

كبريتيدمنهايخرجالمركباتهذهمثلتتحلل

كبريتيدغازنجدأنيمكنالسببولهذا.الهيدروجين

الأرضتحتالمجاريأنابيبحولالهواءفيالهيدروجين

تحللعنالهيدروجينكبريتيدينتجكما.والبالوعات

هذأتوافرإلىبالتاليمايؤديوهو.المعدنيةالكبر!ات

المعدنية.والعيونالمناجمفىالغاز

ببطءويذوب.للاشتعالقابلالهيدروجينوكبريتيد

حمضيعسمىضعيفاحمضامكونأالماءفي

منصغيرةكمياتوجودوشسببالهيدروكبريتيك،

الفضيةالمشغولاتفقدانفيالجوفيالهيدروجينكبريتيد

كبريتيدبتحفميرعادةالكيميائيونويقوملبريقها.

حمضمزجطريقعنالمعملفىالهيدروجين

الغازويستخدمونالحديد،كبرلمجيدمعالهيدروكلوريك

كبريتيدويستخدم.الأخرىالموادمركباتتحليلفيأساسأ

الضغطذاتالتشحيمموادإنتاجفيأيضاالهيدروجين

.والزيوتالعالي

التنبيط.:نظرا.لكيسا

لتسهيلكبسودةفيمادةوضعالمجهريةالكيسللأ

الجلاتين،منالكبسولاتهذهمثلوتصنعإطلاقها.عملية

الأجساموضعويمكن.أخرىمواداووالنشا،والبلاستيك

الكبسولة.فىوالغازاتوالسوأئلالصلبة

النسخورقصنعفيالمجهريةالكبسلةوتستخدم

مغطاةعلويةصفيحةالورقوبهذا.الكربونمنالخالى

وصفيحة،الكبسولاتبملايينمنهاالسفلىالجانبمن

لها،لالونصبغةساطلاقالكبسولاتهذهوتقوم.سفلية

وأالكتابةعنالنابخالضغططريقعنتحطيمهاشمعندما

الصلصالمنرفيعةطبقةمعالصبغةوتتفاعل.الطباعة

الحبر.يتشكلثمومن،السفلىالصفيحةسطحعلى

أدويةصناعةفى-كذلك-المجهريةالكبسلةوتستخدم

ببطءالجسمفيالأدويةهذهمثلوتنتشرالانتشار.بطيئة

عشرةاثنتيإلىتصلحتىتأثيرها،مدةلإطالةشديد،

ساعة

القديمةالعصورفيتستخدمكانت،حربيةآلةالمجت!

والمدنالحصونوبواباتأسوارفىفجواتلفتحوالوسطى

كما.بمهارةيستخدمونهاالاشوريونوكان.المحصنة

حتىوبقيت.فتوحاتهفيالأكبرالإسكندراستخدمها

مدفعبهااستبدلعندماالميلاديعشرالخامسالقرن

ضخم.
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المدلىفىالحصودساباتأوالأسوار،الدكيستخدمكانالبهش

يدمحركع!يحم!!كاروبعضهاليها.لحواتلفتح،المحصنة

.أعلاهمب!!هوكمابالحلدمعطىسقصوله،عجلات

مثبت،وثقيلةطويلةعارضةشكلفيالكبشكان

رأسالحالاتبعضوفى،معدنىطرفجانبيهابأحد

بعضهاوكان.الحارجيةأجوابةاأوالأسوارلدكمعدنى

بهايدكونالجنود،منالمئاتأكتافعلىيحمل

سلاس!أوحبالبوسماطةيدلىبعضهاوكانالحواجز.

يدكوعندما.عجلاتذيمحركظهرفوقمنأو

مغطىخشبياغطاءيستخدمونفإنهمالأسوارالجنود

يرميهمالتيوالمقذوفاتالجمراتمنلحمايتهمبالجلد

اعدو.ابها

يوجدالبريالضأنمننوعالصخريةالجبالكبش

ضخمانقرنانالنوعهذامنوأسلذكر.الشماليةأمريكافي

طوليصلوقد.ناقصةدائرةشكلفيالخلفإلىينحنيان

الإناثأماسم.45ومحيطهأمء،إلىامنالقرن

ملحوظا.يبدولاانحناءهاأنحتىجداقصيرةفقرونها

الجبالفيوجودهبسبب،الجبالإلىنسبتهشحاءت

شمالإلىبكنداالبريطانيةكولومبياشرقيأواسطمنالممتدة

فيتعيعقالتيالصخريةالجبالحجالقولون.انم!صسيكغربى

،الرماديإلىضارببنىنيفاداوسسييراالروكيجبالسفوح

الصحراويةالمنطقةحبالفىالجنوبأقصىفيتوجدالتىأما

لونوي!ضن.باهتبرتقافيأصفرجلدجسمهافيغطى

كباشكلعندقشريأبيضالجسمامنأصسفلىاالأحزاءا

.المؤخرةعلىاللوننفسمنبقعوحودمع،أ!هسخريةاأ!الجبا

نوعهاباختلافالصخريةالجبالكباشحجمويتباين

.النعاجمنحجماأكبرعموفافالخرافجودها،رومناطة!

الصخريةالجبالكبش

القرندوالكسقأو

بقرنينيمتازالكمير،

ويحياممحنيير.كبيرين

أمريكاحبالسفوحعلى

بينالواقعةالتسمالية

كولومبياوسطشرقى

حتىوكمداالمريطانية

منالغربيالمتممال

المكسيك.



كبشمنحجماأصغروهو.الرفيعالقرنذوأيضاويدعىالدالكب!ش

يقطنالذيالدالكبشويمتار.رفيعانقرنانوله،الصحريةأطالجما

أبيض.بفروكمدا،لىيوكونوإقليمالمتحدةبالولاياتألاسكا

عندالشماليةالصخريةالجبالكبالقارتفاعيصلوقد

وزنويعادلكجما04ووزنهامترمنأكثرإلىالكتف

جبالفيأماتقريبا.الذكوروزننصفالمنطقةهذهإناث

ويقلكجم09الذكوروزنيتجاوزمافنادراالصحراء

كجم.05عنالإناثمعظموزن

فىعادةالصخريةالجبالكباشذكوروتعيعق

ال!ناثتعيشبينماكبشاأوه2بينتتراوخمجموعات

مابينعادةعددهايتراوحمنفصلةمجموعاتفيوالصغار

فيالذكورتدخلالتزاوجموسمأثناءوفيحيوائا.3و.5

وأاثنانويقوم.طويلةامشعراضيةمعاركفيالأحيانمعظم

،لساعاتتستمرقدالتيالمعاركهذهفيالذكور،منأكثر

قرونهما.مستخدمينبضراوةالاخرأحدهمابمهاجمة

الأضخم.القرنينلصاحبدائماالفوزويكون

بعديوماأ75لمدةوأحداجنيئاالإناثوتحمل

مرحلةإلىالصخريةالجبالذكركباشويصل.التخصيب

نموهافيكتملالإناثأما،سنوات8-7نحوبعدالبلوغ

الصخريةالجبالكبالقوتتغذىتقريبا.سنوات4بعد

والقيوطالذئابوتشكلالصغيرةوالشجيراتبالحشائش

لها.الرئيسيينالأعداءالجبالوأسود(الذئابمن)نوع

وانتشارالمواشيتنقلهاالتيالأمراضوجودهاتهددكما

مواطنها.منكثيرعلىقضىالذيالصناعيالتطور

الشماليةأمريكافيالبريالضأنمنآخرنوعوهنالك

اسمعليهويطلق،الصخريةالجبالبكباشالصلةقريب

أصغرالدالوكباش.الرفيعالقرنذوأوالدالكبش

وتعيش.رفيعةقرونولهاالصخريةالجبالكباشمنحجما

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتألاسكامناطقمنكثيرفي
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الكندشين.البريطانيةوكولومبيايوكونإقليممقاطعتيوفي

الأسودإلىالشماليةالمناطقفيالأبيضمنلونهاوتحباين

اسمأيضاالدالكبالقعلىويطلق.الجنوبيةالمناطقفي

الحجرية.الكبالق

تدقاهمااللذينالكبشينأحدأساسايعنيالفداءلمجف!

.الغفرانيومالقديمةالقدسفياليهوديالأعلىالكاهن

والثانى،كقربانذبحهوتميهوهالعبريللإلهأحدهماكان

أزازلأجلمنالكبشهذاوكانالفداء،كبم!عليهأطلق

الشر.روحيكونربماالذي

يتلقىوهوالفداءكبعشعلىيدهالكاهنوضع

البريةإلىالفداءكبمقأرسلثمبخطاياهمالناساعترافات

غفرانها.تمقدالخطاياأنعلىرمزاذلكوكان

ارتكبهخطأعلىيلامالذيالشخصفإنواليوم

فداء.كبشعنهيقالآخر،شخص

الأيىفأوالفلزيةالأسلاكمنمعزولةحزمةالكيل

استعمالشماعوقد.الكهربائيالتيارتحملالخيطة

إشاراتوإرلممالالكهربائيةالقدرةلتوزيعالكبلات

الحواسيبأجزاءربطفيأيضاوتستخدم.الاتصالات

كبلاتمنالكبلاتوتتراوح.أخرىإلكترونيةوأجهزة

بسيطبمقدارالكهربائيالتيارتحملالقاراتبينفيمابحرية

خطوطإلى،الواطمنالألففيواحدإلىيصلقد

عدةحملتستطجعالتيالطرقجوانبعلىالكهرباء

الليفيةالكبلاتتطويرتموقدالكهرباء.منواطآلاف

نبضاتشكلفيالاتصسالاتإشاراتلتنقلالبصرية

ضوئية.

فيواسعاانتشارامنتشراالكبلاتأصئاستعمال

شاععندما،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصف

العشرينالقرنمنتصف.ومنذوالهاتفالبرقاستعمال

الأقمارأوالراديوتستخدمالتيالاتصالاتأنظمةبدأت

المثالسبيلفعلى.الكبلاتبعضاستبدالفيالصناعية

الراديوموجاتالحاضروقتنافيالهاتفشركاتتستخدم

الأقماروتنقل.البعيدةالهاتفيةالمكالماتأغلبلحمل

عبرالأخرىالإلكترونيةوالرسائلالتلفازبرامجالصناعية

أكثرتوفرالكبلاتمازالتكثيرةحالاتوفي.العالم

كبلاتالمقالةهذهوتناقم!.الاتصالاتفىالعمليةالطرق

المستخدمةالكبلاتعنالمعلوماتمنولمزيد.الاتصالات

الكهربمائية.القدرةانظر:،الكهربائيةالقدرةلحمل

الكبلاتأنواع

موصلاتمنالاتصالاتكبلاتمعظمتتكون

وقد.عازلةومادةالتيارالكهربائي(،تحملفلزية)أسلاك
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اجومية.احياتادىمهمادهـهـاال!جلاتتؤديالكبلاتمنانحتلفةالأنواع

:لسسحدم.ا!ستهدح!!إلىال!رلاءشركا!م!اححمرلائيةاالقدرةكبلات

بمثابةالألومنيومواالنحاسمثلالفلزاتاستعمالشاع

الموصلاتداخلالكهرباءعلىالعزلويحافظ.موصلات

ويحدث.التداخلعمليةالفلزيويمئالدرعويحميها،

موصلاتمنشاردةكهربائيةموصليلتقطعندماالتداخل

مثلموصلةغيرموادمنالعزلويصنعالهواء.منأخرى

.الورقولبابالبلا!شيك

الأسلاكمنواحدزوجمنالبسيطةوتصئالكبلات

،الموصلاتعديدةالكبلاتوتتكونمعا.تجدلالمعزودة

الموصلاتآلافربماأومئاتمن،الهاتفخطوطمثل

ال!صلاتتحاطالحالاتمنالكثيروفيمعا.تجمعالتي

منطبقاتعدةمنمكونثقيلبغطاءالموصلاتعديدة

السمي!صةأممبلاتأبعضروتحتوي.البلاستيكأوالألومنيوم

للكبل.القوةليؤمنالصل!منسلكعلىأيضعا

قاعوفيالأرضتحتالاتصالاتكبلاتتمد

منيحميهاالكبلاتودفن.أعمدةعلىتعلقأوالمحيط

الاتصالاتكبلاتمنوالقليل،القاسيةالجويةالعوامل

مدويتم.هذهأيامنافيالأرضفوقتوضعالجديدة

هذهوتحتاج.القاراتبينلتصلالبحريةالكبلات

تحم!يمكنهاحتىقويخارجيغطاءإلىالكبلات

القوية.المحيطاتتيارات

منأكثرتحم!!بحيثالبحريةالكبلاتمعظمتصمم

ظاهرةتم!شأ!المثاسمبي!!فعلىواحد.آنفيواحدةرسالة

69إلىيصلحص!اإرسالمنحاملبتييارالنقلتسمى

.الأسلاكمنزوجينخلالمنواحدآنشيهاتفيةمحادثة

)معدللتردديسيركهربائيبتيارهاتفيةمحادثةكلوتحمل

لعضها.معالإشاراتتتداخللاثمومن،مختل!(تذبذب

وتوزع،التلفازيةوالبرامجالهاتفيةالم!صالماتالاتصالاتكلات!

.الأحرىالإلكترونيةوالأحهزةالراديو:أحضةالحواسيصفىلموصلات

هذهكبلكلنهايةفىالموجودةالإأحضرونيةاطعداتوتعيد

أطيعية.اتردداتهاإلىالهاتفيةألمحادثات

يمكنهماالكبلاتمننوعينالمهندسونطوروقد

فىالرسائلمنكبيرةمجموعاتحملخاصبشكل

المحورالمتحدةالكبلات-أوهما:واحد،وقت

البصرية.الليفية2-ال!جلات

خاصةموصلاتمنتصنعالمحور.المتحدةالكبلات

المحورالمتحدوالموصلالمحور.المتحدةالموصلاتتسمى

ويحافظ.مركزهفييمرنحاسيسلكبهنحاسيأنبوب

والسلكوأ!لأنبوب.مكانهفيأصسلكادقاءعلىاحزلأ

والكبلالمحور.متحدةتسمىولذا)المركز(المحورنفس

هذايحتويوقدالرصاصقلمقطرنفسأطالمحورالمتحد

المحور.متحدموصلا22علىال!صبل

التيالكوبائيةالإشاراتالنحاسىالأنبوبيحمى

منويمنعها،الخارجمنالقادمالتداخلمنيحملها

المعيداتتسمىخاصةمضخماتوتساعد.الهروب

نقاطعلىتقامحيثالكبلي،الفقدمنععلى)المكررات(

الضعفهوالكبلىوالفقد.الإشارةلتقويمتفرقة

وتتكون.الكبلعبرتسيرالتيللإشاراتالتدريجي

الترانزستور.مثلإلكترونيةأجهزةمنالمعيدات

التيتلكخاصة،الهاتفيةالمكالماتمنال!ضيرتشق!!

متحدةموصلاتذاتكبلاتعبر،لعيدةلمسافةتوجه

نقلعندثنائياتصورةفيالموصلاتهذهوتعملالمحور.

فيالإشمارةالموصليناحديحملحيثالهاتفيةالمحادثات

الاخرالموصلفيهيتعاملالذيالوقتفيالاتجا!نأحد

الموصلاتلزوجويمكنالآخر.الاتجاهمنالإشارةمع



115الكبل

محادثة0023/1منأكثرمعاضعاملاالمحور،متحدي

واحد.وقتفيهاتفية

المتحدةالكبلاتالكبليةالتلفازيةالأنظمةتستخدم

منأكثرحملواحدلكبلويمكنالتلفاز.برامجلبثالمحور

لذلك،ونتيجةالواحد.الوقتفيتلفازيةإشارة06

للبرامجالمنتظمالبثمنالكبليةالتلفازيةالأنظمةتتمكن

خاصة.أخرىمميزاتإلىإضافة

صورةفيالرسائلتحمل.البصريةالليفيةالكبلات

الزجاجيةالبصريةالأليافمنحزمةمنوقتكونضوء،

الإش!اراتشفراتوتنتقل.الشفافةالخيوطمثلتبدوالتي

رقيقةزجاجيةطبقةبهوتحيط.الأليافهذهقلبخلالمن

الضوء.!روبمئعلىتساعد،التغليفتسمى

إشماراتإرسالفيخاصةليزرأجهزةتستخدم

ويضىء.البصريةالليفيةالكبلاتعبرالضوئيةالشفرأت

إلكترونيةمعدةتقومثم.جداعاليةبسرعةوينطفئالليزر

الضوئية.الإشاراتشفرةبحلالمستقبلالطرففي

وأمئاتحملالكبيرةالبصريةالليفيةللكبلاتويمكن

التلفاز.قنواتمنمئاتحملأوالهاتفيةالمكالماتالاف

أستخدامفيالاتصالاتشركاتمنالكثيربدأتوقد

المحور،المتحدةالكبلاتمنبدلاالبصريةالليفيةالكبلات

الليفيةالكبلاتفيالكهربائيالتداخللايحدثحيث

الكبلاتمنأقلفيهاالكبليالفقدأنكما.البصرية

منالضوئيةالأليافكبلاتقطرولايتعدىالمحور.المتحدة

تشغلهالذيالحيزتشغللافإنهاولذلك،ملم13إلىا

المحور.متحدةالكبلات

الكبلاتئطور

الأمريكيوالخترعالرسامأتم.الأولىالكبلات

عامأمريكافيالمدىبعيدبرقىكبلأولمورسصمويل

.ديواشنطنإلىبالتيمورمنالكبلامتدوقد.أم484

أعنافواستخدمت،خشبيةأعمدةعلىمعلقاوكان.سى

تم،تلتالتيالسنواتوفى.عوازلمكسورةزجاجات

العالم.عبرالبرقخطوطمنالعديدإنشاء

،الميلاديالتاسئكلشرالقرنمنالأربعينياتوبنهاية

قاعفيالبرقكبلاتلوضععديدةمحاولاتهناككانت

العزللأن،المحاولاتهذهمنالكثيرفشلوقدالبحر.

عاموفيالماء.منالموصلاتيحملمالكبلاتحول

بريتوجونجاكوبالبريطانيانالأخواننجحام851

عازلأواستخدما،الإنجليزيالقنالعبربرقوضحثبلفي

ومنالقنبتسمىأليافمنمكوناالكبلصناعةفيمتينا

أيضاواستخدمابيرشاجوتاتسمىالمطاطتشبهمادة

الكبل.هذاتدعيمفيالحديد

رجلفيلد،سيرسأنشأ.الأطلسيعبرالبرقكبل

نيويوركشركة،أم485عامالأمريكيالأعمال

ليفىكبل

!ري

--ا!الكسوة

القلص-
المركريالسلك

لمحور

البصرية.الليفيةوالكبلاتالمحورالمتحدةللكبلاتالرئيسيةالأجزاء

الموصلاتعليهيطلقأكثرأوموصلمنالمحورالمتحدالكبليت!صن

فيالفكموئيةالأليافحزمةالبصريالليفيالكبلويبقيالمحور.المتحدة

المشصف.فىمركزيبسللثمكالها
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عابركبللوضعيخططوبدأ،للبرقولندننيوفاوندلاند

الشركةتشكيلأعادأم6ء8عاموفى.للأطلسي

يضعأنفيلدوقرر.للبرقالأطلسيشمركةاسماوأعطاها

فيالمحيطقاعالأنوأيرلنداوكندانيوفاوندلاندبينالكبل

معقولة.لدرجةمستوالأجزاءهذه

تموقد.مشروعهليكملعاما21حوالىفيلدأمضى

وأعنهما،أم858أو857عاملهكبل!تأولوضمع

وضئفيسفينتاننجحتأم858أغسطسوفىانقطعا.

رسالةأولال!ج!هذاحملحيثلفيلد،أثثاكبل

أسابئمنأربعةبعدتعطلولكنهالأطلسيعبرتلغراف

الخدمة.بدء

لوضعالرابعةفيلدمحاولةكانتأم865عاموفي

المشروعكانعدماانقطعأيضأولكنه.الأطلسيعبركبل

أم866عامفيأخيراالنجاحوجاءالانتهاء.وشكعلى

إيسترنجريتاسمهابخاريةبريطانيةسفينةقامتعندما

حصنتينتهارتزإلىبأيرلندافالنتيامنامتدكبلبوضيع

مرأم866عامثانياأسملاطاقموتم!شبنيوفاوندلاند

.ام865عامانقطعالذيالكبلوإصلاحأستعادة

الحفاطفيويساعد،الحويةالعواملصتأحصلاتايحميالكبلاتدفن

يمدونوهمالعمالالصورةوتطهر.التحتموهمرالطحيعيةالماظرعلى

بصرية.اجافأات!كمالاتكبل

جريتلاقتهالذيالنجاحمنالكبيرالقدركان

الذيتومسونوليمالبريطانيالفيزيائيإلىيرجعإيسترن

عننظريةوضعحيث،كلفينباللوردبعدفيماعرف

سماهجهازاأيضاواخترعال!جلاتعملكيفية

الاشاراتنقلمنالأطلسيكبلم!شالمرآةجلفانوميتر

بدايةالأطلسىكبلويعدمستمر.وبشكلكبيرةبسرعة

مأ009عامأتىإنماحيثالبحرعبرالسريعالاتصال

البحر.فيأطبرقكبلا15!ضاكأصئحتى

بل،جرأهامألكسندروضع.الهاتفكبلاتانتشار

نهايةومع،ام876عامالهاتفنموذج،الأمري!ياالعال!

حيزفىالهواتفالافكانتالميلاديعشرالتاسعالقرن

تتكونالالىوالبرقالهاتفخطوطوكانت.الاستعمال

منالكثيرازدحمتفقدولذلك،معزولةمفردةأسلاكمن

خشبية.أعمدةعلىالمعلقةبال!صلاتالمدن

الميلاديعشرالتاشعالقرنمنالثمانينياتنهايةوفى

يمكنهمبعضهامعالأسلاكبجدلهماأنهالمهندسونوجد

.الأسلاكازدحاأمنالحدفييساعد،أقوىكب!!إيجاد

عامالارضتحتللهاتفكبلأولتركيبتموقد

نيوجيرسي.فينيواركومدينةنيويوركمدينةبينام209

فورستديليالأمريكىاخترعأم709عاموفى

الثرميونيالصمامأوالإلكترود(ثلاثي)الثلا"نيالصمام

الكهربائيةالإشساراتتقويةمنأنبوبتهتم!شحيث

الأنبوبهذااعتمادتمام219عاموفي.الضعيفة

عاموفيالبعيد.المدىذاتالهاتفيةأطمكالماتمضخما

إيسبنشييدلويدالأمريكيانالمهندسانسجلأم319

وتمكنتالمحور،المتحدالكبلاختراعبراءةإيفلوهيرمان

مرةلأولتحاريااستعملتالتى-المحورالمتحدةالكبلات

منأكثرهاتفيةمكالماتحملمن-ام419عام

ما059عاموفيحينئذ.المستخدمةالمجدولةال!جلات

فيترانزستورأتاستعمالفيالهاتفشركاتبدأت

التقوية.معيدات

عامفيالأطلسيالمحيطعبرللهاتفكبلو!إولتم

الانحتىيعملمازالالذيالكبلهذاويمتد.أم569

ومنذبأسكتلندا.أوبانإلىبنيوفاوندلاندكلارنفيلمن

أخرىهواتفكبلاتوضعتالعشرينالقرنخمسينيات

إلىإضافةبرقيةإشاراتتحملوأغلبها،المحيطقاعفى

الهاتفية.المحادثات

القرنسبعينياتأواخرفى.الحديثةالتطورات

الكبلاتإحلالفىأ!اتفاشركاتبدأتالعشرين

وضعتموقدألمحور.المتحدةالكبلاتمحلالبصريةالليفية

.أم839عامبعيدةلمسافاتيعملبصريليفيكبلأول

نيويوركمدينةبينالهاتفيةالمحادثاتالكبلهذاحملوقد
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ليفىكبلأولبدأام889عاموفي.واشنطنومدينة

هاتفيةمحادثة04).00لنقلعملهللمحيطعابربصري

نفسه.الوقتفي

فىعملهابدأالتيالتلفازيةالكبلاتشاعت

وبدأ.الثمانينياتفترةأثناءالدولبعضفيالخمسينيات

منيقدمهلماالتلفازكبلفيالاشتراكفيالناسمنالكثير

الخاصة.البرامجمنالعديد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فيحليصمويل،مورسالمحورالمتحدالكبلالاتصال

تفالهااللورد،كلفينالبرق

الليفيةالمصريات

وحدةعادةتسمىالبحريللقياسوحدةاب

الطولتساويالماضىفيكانتلأنهاالبحريالقياس

السفينة.مرساةبهاترتبطالتيالمعدنيةللسلسلةالتقريبى

يبلغالبريطانىفالكبللآخر،بلدمنطولهاويختلف

.م912المتحدةالولاياتفيالكبليبلغحينفي،أم85

وا!لقاييس.الاوزانأيضا:ان!

منشكونكهربائيموصلالمحورالمتحدالكيل

مرنموصلدرعبهيحيطمعزولمركزيتوصيلسلك

اسمالكبلاتمنالنوعهذاعلىويطلق.الشكلأنبوبي

والدرعالمركزيالموصلمنكلالأنالمحور،المتحدالكبل

القدرةالمحورالمتحدةوللكبلاتالمحور.نفسلهماالخارجي

أفضلبشكلالعاليالترددذواتالإشاراتتوصيلعلى

تستخدمفهيولهذا.المجدولةالعاديةالأسلاكمن

التلفاز.مستقبلإلىالهوائيتوصيلفىواسعااستخداما

أنابيب،بهاتحيطاتصالسلك22علىيحتويالمحوراللتحدالكبل

نحوالكملقطرويبلغ.والتحكمللصيانةالأحرىالأسلاكسوكتير

سم.8

كبلافإن،عالترددذواتإشماراتإرلممالعلىولقدرتها

فيالاتصالقنواتمنكبيرعددنقليستطيعمنهاواحدأ

قنواتمنقناةكلوتحتل.بعيدةمسافاتعبرواحدوقت

ذاتالإشمارةفىبهاخاصاضيقاترددنطاقالاتصال

الكبلاتوتستخدم.الكبلعبرالمرسلةالعاليالتردد

لإرسالالمدىبعيدةالهاتفشبكاتفيألمحورالمتحدة

استخدامهايتمكماواحد.انفيالهاتفيةألمحادثاتالاف

الأنظمةعلىواحدوقتفيتلفازيةبرامجعدةبثفي

عاليةبسرعةرقميةإشاراتإرسالوفي،الكبليةالتلفازية

الوفية.ونهاياتهاالحواسيبأجهزةبين

منالمركزيالموصليحميالخارجيالدرعولأن

بالطرفتوصيلهعندالخارجيالكهرومغنطيسيالتدأخل

الكبلاتهذهفإن،الإلكترونيةالأجهزةمنالأرضى

لمكبراتالدوارةفالأقراص.السمعيةالأجهزةفيتستخدم

بمدخلتوصلالحاكيأجهزةأو)الميكروفونات(الصوت

السلكاستخداملأنذلكالمحور.متحدكبلعبرمضخم

خطوطتسببهتداخلالتقاطإلىيؤديقد،العادي

يشبهتشويششكلفيسماعهويمكن،الرئيسيةالكهرباء

منالنوعهذايستخدم،نفسهوللسبب.العاليالطنين

مواسيرمثل،الحساسةالكاشفاتتوصيلفيالكبلات

العلمية.بالأجهزة،الضوئيةالصورةمضاعفة

التلفاز.بمالهاتف؟الكبلأيضا:انظر

)كبلالكبلأنظر:.الأطلسيعبرالممتدالكبل

(.الأطلسيعرانبرق

وشاعرروائي.م(3691-5681)ياردرفى،كبلنج

للأدبنوبلجائزةنالبارز.بريطانيقصيرةقصةوكاتب

يحصلبريطانيكاتبأولبذلكوأصبحعأم،709عام

.الجائزةعلى

الهندعنوقصائدهلقصصهكبيرةشهرةكبلنجونال

كانتعندما،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرخلال

والمؤرخالمتحدثوأصبح.بريطانيةمستعمرةالبلادتلك

نأيؤمنكبلنجوكان.البريطانيةللإمبراطوريةالرسميكير

والثقافةالحضارةنشرهينبيلةرسالةتحملبريطانيا

عبارةاستحدثالذيوهو.العالمأنحاءكلفيالبريطانية

بريطانياتوسعليبرراستخدمهاالتىالأبيف،الرجلءعب

البيض.غيرمناطقفيوالعسكريالاقتصادي

،بومبايفيكبلنجردياردجوزيفولد.حياته

الهنودالخدموتعهدإنجليزيا.وعالمافناناوالدهوكانبالهند.

قبلأيديهمعلىالهندستانيةاللغةودرس.بالرعايةكبلنج

إلىأبواهأرسلهالخامسةبلغوعندما.الإنجليزيةيدرسأن
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فيساوثسيفىالمدرسة

معوعالقبإنجلترا.هامبعثحاير

وقد.بقسوةعاملهوصي

تجاربعنكبلنجعبر

السعيدةغيرالمبكرةطفولته

قصصه.بعض!في

عشرةالثانيةسنوفي

د!جد؟ممبلئبكليةالتحهت

.ررديفونفىالمتحدةالخدمات

حاصةبصفةأنشئتقدالمدرسةهذهوكانتبإنجلترا.

قادرينيكونوال!اأ!ذينايين،العس!الضباطأبناءأضعليم

ليف.الت!ظالمرتفعةالتعليميةبالمؤسساتالالتحاقعلى

قصصيةمجموعةفيالمدرسةهذهعنكبلنجوكتب

أخخويفاتحملوقدأم()998وشركطهستولكيبعنوان

قدراتهونمىصداقاتوأقامالمدرسةفيالصارموالنظام

أضدريبنموذحاالمدرسةهذهكبلنجعدبعدوفيما.الأدبيةا

البريطاليين.المستقبلقادة

عرضرففر،عشرةأصسالعةاكبلئسنبلغوعندما

أعنداإلىرجعذأكمنوبدلآ.لالحامعةلإلحاقهوالديه

العسكريةوالمديخةالجازيتموظفيبهيئةوالتحة!

)فيد!هوركطتصدركالتصحيفةوهى،الرسمية

كبلئبدأالوظيفةضغوطمنالرغموعلى(.الآنباكستان

وقد.القصيرةوالقصصرالقصائدكتابةفيوجيزوققبعد

وفيالجريدةهذهفيالمبكرةأطالأعماهذهمنالعديدنشر

عامإنجلتراكبلئإلىسافروبيولير.أباداللهجريدة

قصيربوقتوصوأ،وبعد،للغازيتةمراسلاللعملأم988

ذلكفيأحالميةاأصشهرةاذاتاللندنيةالتايمزجريدةنشرت

أولالنقدهذاكانوقد.كتاباتهفيهامتدحتنقداالوقت

ككاتب.بهاعترافوأهم

.المتحدةأ!ا،ياتاإلىكبلنجانتق!!أم298عاموفي

ولكتهوأمري!يصديقمعبالاشتراكروايةهناكوكتب

وفىأبدا.السجاحنولاكهاكتالهمايحالفوأسمبالستير.

وعاشبالستير.أختمنكبلنجتزوجأم298عام

إنجلتراإلىانتقلاأنإلىفيرمونتفيلراتلبوروفيالزوجان

.أم698مشة

آرائهبسببشعبيتهمنالكثيربعد،فيما،كبلنجفقد

الناسمنالعديدانتقدهفمثلا،أ!ضايا.امنالعديدحول

الأنهآخرونعاداهوقد.البريطانيالتوسئالامشعماريلتأييده

كان،ذأصكإلىوإضاهشة.التصويتحهتالنساءإعطاءعارض

العالميةالحرببدايةقب!!حتىالعسكريالتجنيديؤيدكبلنج

هجوماالمتحدةالولاياتهاجموقد.م4191عامشىالأونى

.للحر!الأولىالفترةخلالالحيادعلىلبقائهامريرا

يستعدأصمولكنه،وفاتهحتىبانتظهامكبلنجكتب

عامنفسىمنشيءالذاتيةسيرتهنشرتوقدألدا.شعبيته

موته.بعدم(أ!)37

عظمةالأولىكبلنجأعمالمعظهمتتناول.أعماله

منالتسعينياتأواخروخلال.البريطانيةالإمبراطورية

مجموعاتمنعدداأنتجالميلاديعشرأخاسعاالقرن

التلالمنبسيطةحكاياتوأشهرها.القصيرةاعصص!ا

ركشوالشبحأم(بم)888ثلاثةجنودام(؟)888

أخرىوقصصالصغير؟ونكىوليويام(بم)!88

وعمالالبريطانيينالحنودمنكبلنججعلىوقدم(.)9188

بلادفيالعدلناشروبأنهمووصفهمأبطالآا!صمة

لتجعلبالهندومعرفتهالفنيةمهارتهتضاصرتر.بعيدة

مقنعة.كتاباته

خباالذيالف!وءوهيأ،روايةأولكبلنجشتب

قصير.بوقتالهندمنإنجلتراإلىعودتهبعدم(0918)

نأأظهرولكنهأبدا،كبيرةشهرةال!صابهذاينلىولم

غيرمواضيععنبتعاطفي!ص!أنكبلئداستطاعته

جنديحولالروايةوتدور.نيةاكبريصإالإمبراطوريةلامتصلة

ويقدم.امرأةحبوفقدانالمتوقعأ!مىايواجهشمابعساد

عنالعدولنيراننفسهتعريضطرية!عنأ،نتحار1على

قصد.

الثكناتغرفةمنشعبيةقصائدنشرتوعندما

بلهجةكتبتالقصائدمنمجموعةوهيأم(،)298عام

ويقدم.الشهرةمنكبلئمزيدانال،اللندنيةال!صوكنى

تومىللجنديوصفاالكتابهذامنالثانيالنصص

الجيشفيمحنذاقضاهاالتيالأياممنومتاعبهأتكنس

الأولالكتابوكان.العسكريةالخدمةعنتقاعدهحتى

الجنديبطولةيصفالذيالإنجليزيالأدبفىنوعهمن

ويحوي.بواجبهالقيامفىالهادئوتفانيهأعاديااضيطانى

فزيديفربمدانىمثل،مشهورةقصائدشعبيةقصائد

.مندلايإلىالطريق،دنجنجا؟وزي

بقصصعهالقراءمنكبيراعالمياجمهوراكبلنجوكعسب

كتابالقصصيةمجموعاتهوأشهر.للأطفالكتبهاالتى

(ام)598الثانيالغابةكتابأم(؟)498الغابة

الغابةكتاباويصفأم(.)209هكذاتماماحكايات

فيطريقهيضلالذيالهنديالطفل،موجليمغامرات

كبلنججعلوقد.الذئابمنعائلةمعالحمايةويجد،غابة

جعلكذلكمت!صاملا.واجتماعيامميا!مياعالماتبدوالغابة

أقلقوقدأضمثيل.واالتف!جرفيمميزةطريقةحيوانل!صل

وبعد،الحيوانجماعةالإنسانيوذكاؤهموجليوحود

وتحبالبشر.بنيبينليعيعقعادالسنينمنعددمرور

مثل:أسئلةعنالأطوارغريببمنطقهكذاتماماحكايات



911لكتابا

علىالفيلحصلوكيفبرقطاته؟النمرأتىأينمن

خرطومه؟

منأبطالهماشعبيتينروايتينأيضئاكبلنجوكتب

عنام()798الشجعانالقوادوتحكي.الصبيانالأولاد

طرازمنصيدمركبظهرعلىأمريكافيمرأهقمغامرات

يتيمولدمغامرأتقصةأم109عاموكيم.الجديدةإنجلترا

حيةصورةالروايةوتقدمالهند.فيالأيرلنديانأبواهتوفي

.الهنديللمجتمع

جدياالكتابة،الشرينالقرنبدايةفيكبلنجبدأوقد

إلىوسافر.للبريطانيينونفعهمإخلاصهمفيالناسعن

والإنجليزالبويرحربليغطيمراسلاإفريقيا،جنوب

السيوةبريطانيافيهاحققتالتيام(،209-)9918

الطرققصتهوتعكس.إفريقيتينجمهور!ينعلى

منعودتهبعدكتبهاالتيأم(09)4والاكتشافات

السابقة.إنسانيتهمنقليلاإفريقياجنوب

الكثيرلأنمتزايدةبدرجةمحبوبغيركبلنجوأصبح

بينشهرتهوبدأتالاممتعمار.معارضةفيبدأواالناسمن

بصفةاليومالنقادويتفق.أم019سنةبعدتخبوالنقاد

بأعمالساهممشهورا،كاتباكانكبلنجأنعلىعامة

.الادبفيمهمةعديدة

بابويةكاثوليكيةدينيةجماعةفيأعضاءالكيوشيون

رهبنةمنفرعوهيالكبوشيين،الصغارالفرايررهبنةتسمى

كلمةمناشتقاقابالكبوشيينووصفوا.الفرنسسيكان

يلبسهاكانرقيقةحافةذاتطويلةقلنسوةوهىكبودت!

.الرهبان

العالم.نطاقعلىالكبوشيينمن000.11نحويوجد

والعملوالتنصير،التدريسالكهنوتأعمالوتشمل

قدباسكيوداماثيوالإيطاليالراهبوكان.الاجتماعي

سانتتعاليممواصلا،ام525عامالجماعةهذهأسس

البسيطة.والحياةالزهدفيالأسيسيفرانسيس

البلاطفىمسؤولأهمهوبريطانيافيالأمئاءعيير

الوزراء.رئيسترشيحعلىبناءالملكويعينه،الملكي

الأجهزةورؤساءالجراحينالأطباءتعيينواجباتهوتشمل

التعميدحفلاتتنظيمفىيساعدكما.الملكيالبلاطفى

أيضامهامهومن.المالكةالأسرةأعضاءوجنازاتوالزواج

تعرضالتيالجديدةالمسرحياتلجميعتصاريجعإصدار

يأيمنعأنسلطاتهمنوكان.البريطانيالجمهورعلى

ويوقفيدينأنيستطيعكانبلعنها،لايرضىنصوص

كبيرمملطاتإلغاءتمأم689عاموفي.مسرحيةأي

التصاريح.إصدارفيالأمناء

مناطقفىيعيشإنهيقالمخلوقمدنافب

وتذكر.الهادئللمحيطالمتاخمةأمريكاغربيشمال

جبالفىشوهدالخلوقهذاأنالإفاداتمعظم

المتحدةبالولاياتوواشنطنوأوريجونكاليفورنيا

الكنديونويسميهبكندا.البريطانيةوبكولومبيا

قصصمعالقدمينكبيرقصصوتتشابهساسكواتش.

فىموجودإنهيقالالشعركثيفدبوهوالجليد.رجل

شرقيوشمالوسطفىالجبليةوالمناطقالهملاياجبال

القدميينلكبيررؤيتهمالأشعخاصمئاتأكدوقدآلحميا.

فىيبلغبأنهالخلوقهذأيصفونوهم.قدميهلآثارأو

وهو.كجم025منأكثرويزنم3-2مابينالطول

ذراعانولهغزيرفععرجسمهيغصإذبالقردأشبه

شديدإنهويقالقصير.وعنق،قويانوكتفانطويلان

حواليقدميهوتباإثار،سيرهطريقةفيبالإنسانالشبه

عرضا.سمأوهطول!4!عم0

القد!نكبيربوجوديقتنعوالمالعلماءمعظمأنغير

تزوير.محضهوقدميةاثاربوجودالقولأنويرون

البابا.انو:.القساوسةكبير

سياسيمنتدىكاتالكتنادي.ئادىعات،الكت

.الميلاديعشرالثامنالقرنآوائلفيلندنفيوأدبي

المنتدىكانالذيكات،كريستوفرباسمالمنتدىوسمي

التيالضأنلح!افطائريقدمالناديوكان.حانتهفييعقد

.كاتالكتبا!عمتعرفكانت

تمأسبانيافىقانونيسياسصحزبالأسيائيةالكتائب

الكتائبنشأتفرانكو.فرأنسيسكوعهدفيتكوينه

أضظاماقلبحاوكفاشميةلجماعةأم339عامالأسبانية

علىالكتائبحزبتأسس.العنفبالمشخدامالجمهوري

المستبدالحاكمابنريفيراديبريموأنطونيوخوزيهيد

فرانكوالكتائبيونساندريفيرا.ديبريموميجيلأسمابق

الحزبعلىفرأنكووسيو.الأسبانيةالأهليةالحربخلال

عامبعدالوطنيةالحركةباسمالحزبوصف،ام379عام

ذلكألممبانيافيأسديمقراطيةاالحكومةألغت.أم459

فرانكو.موتبعدأم779عامالحزب

مننوعينعلى-العربيةالبلادفي-أطلهتلفظالكتاب

بتعليمأولهماارتبط،للأطفالالأساسيالتعليمأنواع

إلخ....وفقهوحديثقرانمنالإسلاميةالعلومالصغار

منوشيءوشمعروقراءةوكتابةقواعدمنالعربيةومبادئ

وأ،المكشبأوبمالكتاب،اللونهذاوسمي،الحساب

.الخلوة



الكماب012

أسبوأسامناهجبنقلارتبطفقدأضاني،االنوعأما

يضماكانوقد،الغربيينعنالحدلمجةوالتعليمالتربية

والعلوماشياضيات:ذكرهاالسابهتالعلومإلىبالإضافة

بالمدرسةأطونأهذا،وسمي.إلخ...والتارلمحبرالجغرافيا

الأولية.المدرسةأو،الكتابأو،الابتدائية

الإسلامي،امحال!اافيالكتاتيبنظامظهر.الكتاتيب

خارجالإسلاموانتشار،الإسلاميةالفتوحاتعهدمنذ

شي-عادة-تقامال!صاتيبوكانت،العربيةالجزيرة

الماضي،فيالكتاتيبأشهرومنبجوارها.أوالمساجد،

الرابع)القرنالبلخيالقاسمأبوأسسهالذيالكتاب

وقتشيتلاميذهبلكددشقد(،الميلاديالعاشر،الهجري

تلميذ.000.3ال!وقاتمن

والأقانيماوالمدنأغرىافيالكتاتيبانتشرت

سنمنبدءابهايلتحقورالصغارالصبيةوح!ان،الإسلامية

كاملااللهحضابحفظمنسمكنأكثرهموكان،الرابعة

فقدفقط،الأباءاعلىالأمريقتصرولما.العاشرةقبل

شيهايتلإتالصغيراتبالفتياتخاصةكتاتيبأسست

مع،:الحسابالقواعدومبادئوالكتابةالقراءةفيدروسا

الفقه.وتعليمالقرآنتحفيظعلىالتركيز

العربيةالبلادبعص!فيسمىأسذيا-الكتابمعلمكان

اجتماعيةم!سالةذا-سيدناأوالشيخأوالمطوأوبالفقيه

الأبناءرالاباءمروالتقديرالاحتراميلقىحيث،مرموقة

شيقوم،أ!الحاميسوري!صنأنإماوهوسواء.حدعلى

رقيقيكونأنوإما،وتلاميذهوكتابهنفسهعلىبالإنفاق

الإنفاقالقريةأو،الحىأهليتولى،الحالةهذهوفى،الحال

للتعليم.ليتفرغ،تلاميذهوعلىعليه

الحفظعلىتقومأساليبالكتاتيبفياتبعت

إلىيلجأالمعلمكادماوكثيرا)التسميع(والاممتظهار

وقد،للتأديبالعصاأو،السوطفيستخدم،البدنىالعقاب

حياةإلىبالإضافة،الصارمينالأسلوبينهذيناتباعأدى

حرمانهمإلىيحيونها،الصبيةأولئككانالتي،التقشف

طريقعنأهدافهتحقية!إلىيسعىالذيالتربويالمناخمن

الملاحظة،هذهمنالرعموعلى.والمتعة،والتسليةالتشويق

منبعدشيماصارواصبيةالكتاتيبتلكشيتخرجفقد

العربية.البلادفىوالأساتذةوالعلماح!الادباءمشاهير

معظممنتختفىأغديمابمفهومهاال!صاتيبأخذت

بمفهومهاالابتدائيةالمدارسمحلهاوحلت،العربيةالدول

الحديث.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اكعليمواالتردية

الإسلاميةلالدوفيوالتعليمالترلية

العرليةالدولفيالتعلي!

الورقمنمصنوعة!وعةأو!كتوبةحمائفالكداب

حتىواحدةجهةمنبعضهامعومثبتة،أخرىمادةأو

تحفظهبطريقةمغلفاالكتابي!صنوقدفتحها.يسهل

.ال!نسانمخترعاتأههامنأحضا!شا.سليفا

عشرالرابعالقرنمنتصففىال!صتبأولظهرت

اللغاتبجميعلتصدروانتشرتتطورتثم،الميلادي

المعروفة.الموادجميعحول"،المكتوبة

الكتابمنالمثبتةالجهةتسمى.الداخلمنالكتاب

يكونوقد.بالمفصلالغلافطرفاويثبت.الكتابظهر

وقد.غلافهحعسببخفةمثبتاأزبإح!ساممتبئاأحضابا

بخفةالمثبتالكتابويسمى.لل!صتابواتغلافيضاف

وظهروالثانيالأولاخلافاويحط!.الغلافورقي

.أخرىمعلوماتأيال!خابعنوانال!ضاب

ثم،التمهيديةالمادةالأمامىالغلافداخلتوجدر

هذهوجهوعلىالعنواننصفعفحةتعقبهاوارغةورشة

وأفارغايتركقدالصفحةوظهر.الكتابعنوانالصفحة

يكتبوقدالواجهةيسمى،إيضاحيرسمعليهيوضع

الصفحةتكونثم.الأخرىالمؤأفحصتبأ!اجهةاعلى

والناشرالكاتبلاسمبالإضافةأحنواناصفحةالتالية

كانتالماضيكتبوفى،الطبعحقوقعنمعلوماتر

وتسمىالكتابنهايةفيتظهرالمعلوماتهدهمث!

.كولوفون

فييكتبهالذيالتقديمأضمهيديةاالمادةتشملوقد

،الكتابمقدمةأووفاتحة،ال!صاتبغيرشخصرالغالب

وفهرست،كتابهمحتوىالكاتبفيهايناقشالتى

نإالجداولأوالإيضاحيةبالرسوموقائ!ة،المحتويات

وهوالنصيأتىثم.والعرفانالشكرقائمةثم،وجدت

وأفصولإلىعادةويقسم،الكتابمنأشئيسيالجزء

ولبعض.الإيضاحيةالصورعلىكذلكويحتويأجزاء،

والإضافة.للشرححوالقأوهوامشالكتب

علىتحتويصفحاتالكاتبيضعقدالنصنهايةفي

الواردةوالمواضيعوالأماكنالمهمةبالأسماءملاحق

المراجعثبتقائمةعلىالكتببعضتحتويكما.بالنص

علىالحصولفىالكاتببهااستعانالتي)البيبليوحرافيا(

.المعلومات

نأيجبالكتبعلىللحفاظ.بالكتابالعناية

فتحعندوصفحاتهاأغلفتهامعونتعاملعليهانحرص

والماءإتلافها.نتفادىحتىصحيحةبطريقةالكتاب

عنديجبكما.للكتابالفطريالعفنيسببانوالرطوبة

خارجى.مؤشراستعمالالكتابفيمعينمكانتحديد

الرفعلىمعتدلأوضعهيجبالكتابمنالفراغوعند

.الأخرىال!ضببجانب
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منقديملتسكلوهو،المسماريةبالحرو!عليهكتبالطينمنبابلىلوح

لالمصطلحاتقائمةويتضمنالميلاد،قبلالتاسالقرنفىكف،الكتب

الأكاديةاطغةوبا(الصورة)يسارالسومرية،للغةالسصكتب.القانونية

ا!ورة(.ا)يمين

ظهورزمنتحديدالمؤرخونيستطعلم.تاريخيةنبذة

فيحدثذلكأنإلىتشيرالدلائلولكن،الأولىالكتب

ينموالذيالبرديورقعلى.مق0027عامفيمصر

كانتالقديمةالمصريةالكتببأنعلما.النيلشاطئعلى

.البرديلفائفمنتتكون

أما.الكتابةفينفسهاالويقةبابلسكاناستعملثم

بجانبالالواحعلىبالكتابةالكتبصنعوافقدالصينيون

بالورقاستعينأنإلىالرومانوحاكاهم،البرديلفائف

الرومانوجاء.الأخرىالوسائلمنبدلا)الرق(الجلدي

وهوالميلادىالثالثالقرنفيانحطوطاتمجموعةبنظام

اللفائف.منأجدىنظام

كتبوهيالفيدألكتابةالنخيلورقالهنودواستعمل

المقدسة.الهندوسيةالديانة

جريدعلىالإسلامصدرفيوالمسلمونالعربوكتب

عريضةبيضاء)حجارةواللخاف،الجلديةوالرقاعالنخل

العربية.الكتابةانظر:.وغيرها(،رقيقة

الوسطىالعصورخلالازدهرت.الوسطىالعصور

وانتجواالنماسخبالكتابةالختصوسموا،الكهنةبينالكتابة

وطور.المزخرفةالخطوطةإلىتطورتالشكلمنمقةكتبا

،الكبيرةوالحروفالترقيمنظامباستعمالالكتابةالرومان

الحديثة.الكتابةتشبهكتابةفنتجت

عنالبحثفىالناسبدأللكتابالحاجةوبازدياد

الكتب.لصناعةتكلفةوأقلأسهلطرق

لأحدأثريةمخطوطة

محفوظةالفقهكت!

يدالعتيقةالخالديبمكتبة

فيالسلسلةبابمنطقة

القديمة.القدس

مم!مبيريرتيه!

ص
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!تا!،أولالصينيونصنع.المطبو!كلةالكتبتطور

الصفحاتوطبعوا.م868عامالماسيةالحكمكتابوهو

الطباعةأ!باعة11.صأصوعاهذاوسمي.منحوتبخشب

فيالمتحركةبالحروفأ!باعة11احترعتتم.بالقوالب

اقيوهي،الميلاديعشرالحاديالقرنحوافيفيالصين

الميلاديعشرالساد!!القرنوفي.اليومكتبعنهانشأت

غيرهم.علىالألماروتقدم،الكتابةجميعهاأوروباعرفت

واشتهرللنشردأراجنسوننكولاسأغرنسياأنشأثها

المشهورةالأماكنامنباريسوكانتالطهباعة،لفنلإتقانه

ألانأحضاباش!صلوتعير.الفترةنفسفيال!ضاببصناعة

وأقلحجماأصغرفصار،الوسطىالقرونكتابعن

الصفحاتوترقيهاالعنوانصفحةتقليدواتبعسعرا،

والفهرست.المحتوياتوجدول

زادا!يلادي!!عشرأخامرواالسالكشرأغرن!تاولين

دورمنواشتهرت،ال!صتبإنتاخازدادأضالىوباأغراءاعدد

الجديداحال!ا:اهوأضدافي،لايدنأسرةمنإيلزفيرالنشر

أجودظهرتكماماتيو.وابنهدايوستيفن،لالم!صسيك

وفيلادلفيا.وبوسطننيويوركمدنمنالأمريكيةاال!صب

الحاجةزادتالميلاديعشرأضاسعاأغرنابدايةوفى

فظهرت،الطاعةعمليةلبطءمنها،أخابخاعنأطحتب

تنضيدوهواللينوتيبمنهاالأزمةالحلجديدةاختراعات

وقلالكتبفكثرتآليا.تنضيدارسموأفيالأحرف

الورقيالغلافذاتالكتبشاعتأنبعدخاصةسعرها

الرخيصة.الروايةسميتالتي

الغلافذاتال!صتبتدهورت.الحديثةالكتب

العشرين،القرنبدايةفيالتغليفعاديةالكتبأ:أ!رقيا

بنجوينداربدأتح!تثلاثينياتهفيم!ظنتهااستعادتثم

ضخمة،صناعةإلىالنشرتطورثماكتبها.إصدارأسلنشر

بالإضافةأوفستباسمالمعروفةيقةأ!إاالحاسوبرأدخلى

أ!باعة.افيالأأ!اناالإدحال

الناطقةالكتبللكتبالجديدةالأنواعاوتشمل

وغيرها.المجهريةوالأفلامالمسجلة
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الشريف.للمصحروالادرةالمحطهوطاتبعضأعلاهالصورةوتوضح،الأرضوجهعلىأممتاوأعطماللهى!القران

العربيالكتاب

علىالأوسطالشرقسكانحرصالعصورأقدممنذ

أشكالفيوأفكارهمحياتهمملامحكلوسجلواالكتابة

عندالطينثمللنق!تطويعهاوحاولوا،البيئةمنمختلفة

ذلكبعدوالجلدالقدماءالمصريينعندوالبرديالسومريين

لفافاتوعدةكتابا،تمثلالطينرقموأصبحت-العربعند

.الكتابهيواحدموضوعيجمعهاالجلدأوالبرديمن

البلادفىللكتابةحبهمعنالعربعبرالإسلاموبعد

الورقظهرأنوبعد.اللفافاتنسخعلىوأقبلواالمفتوحة

الصينعننقلوهأنبعداستخدامهعلىأيضاحرصوا

عربيبخطالورقمنالمصنوعةالكتبنسخفيومضوا

جديرينوفناجمالأنوهمفيأصئيهثل،بديع

القرننهايةفيالعربيةالكتابةازدهرتوقد.بالإعجاب

ثمسمرقند،فيللورقمصنعأولإنشاءمعالميلاديالثامن

حتىماعداهعلىورقهاتفوقالتيودمشقبغدادفي

مصانعظهرتذلكوبعد،الدمشقىالورقباسماشتهر

انتقلتومنها،البردياستخدامعلىنهائياقضتمصرفي

أوروبا.إلىثمالمغربإلىالورقصيمناعة

بعضلهايتحمسلمأوروبافيالطباعةاخترعتولما

العربيالخطجمالعلىستقضيأنهاأحسواإذ،العرب

منأكثرإلىحولوهوقد،طويلةقروناوأحبوهألفوهالذي

والزخرفةللتزيينأسلوباليصبحوعلمتعبيروسيلةمجرد

هوهذأولعلوالخطاطونالنساخونإبداعهافييتنافس

فىإلااللهم،مطبوعةعربيةكتبإصدارتأخيرفيالسبب

كتاباخمسيننصوصالفيومقربفيهااكتشفالتيمصر

.عمانسلطنةفيالإعلامورارةإصداراتمنكتبمجموعة
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المدةخلالالخشبيةبالقوالبالطاعةبوساطةإنتاجهاتم

الميلاديين،عشرالرابعالقرنمنتصفحتىالعاشرالقرنمن

وهىدينيةموضوعاتوتحويبالعربيةمكتوبةوكانت

الم!ضباتوبعضبفييماالوطنيةالمكتبةفياليومإلىمحفوظة

الأوروبية.

التيلولاقمطبعةفهيأحربياالعالمفيمطبعةأولأما

محاولاتسبقتهاوقد،ام822عاممصمرفىأنشئت

علىتعتمدكانتول!صنها،لبنانفيوالمزاميرالإنجيللطبع

معهاجلبتهاأخياالمطبعةوتشبه،ثابتةوغيرمنقولةأجهزة

فلسطينفىمطبعةأولوعرفتمصر،إلىالفرنسيةالحملة

،ام877أجمناو،أم834لبنانوفي،أم083عام

.م2881والحجاز

ساهتماماعربيةاالبلادك!!فىالكتابيحظىواليوم

قدو.أطمعرفةوالأرخصا؟سه!الطريقةبوصفهبالغ

فىالمعارضوتمظيم،ميةوالح!ضالخاصةالنشردورانتشرت

وغيرها،وأجبياوتونم!وسورياومصرالسعوديةفيعامكل

المطائالحديثةوزودت،الفنيالإخراجأساليبوتطورت

تشكيلةعلىتطبعالكتبوأصبحت،الآلاتبأحدث

.الورقمنرائعة

الموسعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

ليمق،دكستوشانمم!هاجو،ترحجونحو،!يلسكربا

كيهز،يررموم!!لمحا،س!ط!!افرسلانكو،لىجنسو

الكتبنشر

اطوتيصاايزاصصش!الكتبتجليد

الترالطماعةالضوئيالتصفيف

لطباعةاصف

الأطفالأدب

الأزتك

البردي

لرقا

فيالحيمليوحراا

أممت!اجمع

الكتابرقعة

بالقوالصالطاعة

تاريخيةنبذة

الإبحليزيةالأراضىاسحلى

وليمش!صسير،

امماتبا

صلةذاتأخرىمقالات

الحمشيةأحصأغواباالطباعة

اسرلىاطية

أ!طرياالعف!

ال!ضيص

المقدس!لكتاا

ال!دلاميةالف!ون

المح!هوطة

احصتسا!صا

ي!صولميلملماا

لم!صتةا

لموسوعةا

منالعديدعلىيطلقعاماسمالأرر!ا!اب

اللجانتقاريرويشملإنجلترا،فيالحكوميةالمنشورات

السياسية.والتقاريرالتجاريةوالإحصاءات،والوكالات

نأفيالبيضاءالبياناتعنالزرقاءالكتبوتحتلف

بأغلفةالتغليفإشوتحتاجحجماأكبراشرقاءالكتب

لحماشها.داكنةزرقاء

،والصرفالنحونىكتابأولسيبويهكتاب

بنعثمانبنعمروبشرأبوآأغه،أطغةاعلوممنوكتير

وجعل،والصرفالنحومباحثفيهجمعتوقدقنبر.

الجزءلموضوعاتفالمراجع.الكتابمنمكانمبحثلكل

وردفقدبالنحو،خاصةأنهالهيتبينبولاقطبعةمنالأول

والمتعدية،اللازمةوالأفعال،والمعرفةأضكرةوا،ال!طمةفيه

والخبر،والمبتدأالفاعلجانبإلى،الأفعالوأس!اء

وإنفيهوالمفعولوالحال،المنصوبةكالمصادروالمنصوبات

الجزءموضوعاتأماوغيرها.والاستثناء،والنداءوأخواتها،

جوأنببعضعداالصمرففىأبوابف!صلهاأضانىا

الذيالصرفمنكالممنوعأضحوامنتعدانتيموضوعاته

والتصغير،النعسب:الجزءهذاففيالجزء.هذأبهافتتى

وصيغالمصدر،وأوزانأمخكسير،اوجبماخوكيد،اونونا

،المكانواسم،الالةواسماالزوائد،ومعاني،أ!الأفعا

والإعلالالأصواتومخارج،والوقصوالإمالة،والتعجب

.وال!دغام

والقراءات،القرآنمنالشواهدالكتابفيكثرت

الأمثا!فيهوتناثرت،الحديثمنوقليلالأشعار،االقرآنية

القواعد.لتمثيلالمنشأةالأمثلةبجانبالنثريةأعرباوأقوال

"منفيه:بعضهمقولمكانةمنال!ضابأ!ذاماوي!!ى

فليستح".سيبويهكتاببعدأضحوافىكتاسايعم!!أنأراد

أحدإليهيسبقهأ3الذيكتابه"وعط!:انسيرافىوقول

نأأرادلمنيقولالمبردوكاد."بعدهمنبهيلحقوأ-،قبله

وقالالبحر".ركبت"هل:لمميبويهكتابعليهيقرأ

منالفقهفىالناسأفتيسنةثلاثينمنذ"أنا:الجرمى

سيبويه.ان!:".سيبويهكتاب

منمعتمدكتابالبروتستانتيةالصلاةكتاب

العمامة.الصلاةكتابالكاملوعنوانهإنجلترا،كنيسة

المذهبمبادئالإنجليزيةالإصلاححركةنبذتعندما

يبينكتابصدورإلىالحاجةبرزت،الكاثوليكيالرومانى

البروتستانتية.المبادئتلائمالتيوالصلاةالعبادةإرشادات

باللغةتتمال!صاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفيأصلاةاوكانت

منقليلوعددالقساوسةسوىيفهمهايكنولم،اللاتينية

باللغةالصلاةكتابصدر،السببولهذا.المثقفين

عامفيالصادرالتوحيدمرسومأقروقد.الإنجليزية

توماسرئيسيةبصورةألفهالذيالصلاةكتاب،أم954

بموجبعدلثمللصلاةرسمياكتالاوجعلهكرانمر،

.ام552فيصدرالذيالثانيالتوحيدمرسوم
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ماريالملكةعهدفيالصلاةكتابوسحب

فىأعادتهالأولىإليزابيثأنإلاأم(،1-955)553

واعتقد.عليهالتعديلاتبعضإدخالمع،ام955

الاحتفاليةالمراسممنالعديدأن)البيورلمجان(التطهيريون

فمنعوه،الإنجيلمنمستمدةغيرالصلاةكتابفىالواردة

ما456عامالإنجليزيةالأهليةالحربخلالالتداولمن

وفي،استخدامهالثانىتشارلزأعاد،ام066وفي

يومنافيالمتداولةالنسخةالتوحيدمرسومأقر،ام662

منقحا،كتاباالكنيسةمجمعوضع،أم279وفيهذا.

بهايعملمنهأقساماانبيد،العموممجلسرفضهوقد

فىالحقإنجلتراكنيسةالبرلمانمنحام،659وفى.الان

وفى.سياسيتدخلدونبهاالخاصةالعبادةأشكالاتباع

العبادةلإرشاداتالبديلالكتابصدرأم089

كنيسةفيأداؤهااواجبالصلاةيقرالذيوالصلاة

.الصلاةكتابإلىبال!ضافةإنجلترا

الكتابانظر:والجديد.القديمالعهدينكتاب

(.الأولىاللإنجليزية)الترحماتالمقدس

ترانيمكتابالكوئستاسىالقداسكتاب

أوائلأحدوهولكونستانس،الألمانية()الأبرشيةالأسقفية

جوهانسأنالعلماءويعتقدأوروبا.فيطبعتالتيالكتب

ويعرفام،474-ا473عاميبينطبعهجوتنبرج

.الخاصالقداسكتابأوسبيسيالبميسالأيضاالكتاب

نخةعدىضيبالزظرفمزينةمخطوطةعلزعتاب

وبعضالجديد،العهدمنالأولىالأربعةللكتبلاتينية

واحدةالخطوفنونالزخارفجعلتهاوقد.التاريخيةالمواد

فيالنساخأنتجوقد.العالمفيجمالاالأكثرالكتبمن

القرنفىالكتابميثبمقاطعةكلزفيكولومباندير

فيكلزكتابيحفظ.الميلاديعشرالثامنأوالسابع

دبلن.فيترينتيكلية

ت)حبيببنمحمدجعفرلأبىالمحيركداب

تاريخيةموضوعاتيتناولالتاريخفيكتابهـ(.452

تاريخمنأجزاءعندمؤلفهتوقفوقد.متنوعةمتفرقة

بالحياةتتعلقوتصنيفاتأخباراوأورد،وحياتهصؤ!هي!الرسول

.الإسلاموأولالجاهليةفي

المؤلفةالكتبأقدممنكونهمنالكتابأهميةوتأقي

وطريقةموضوعاتهجهةمنطرافتهتأتىكما،بابهفى

فتراه،لكتابهأختطهالتصنيفاتمؤلفهواختياراتعرضها

بمكةالمتعممينأسماءفيهيحصيفصلايخصصمثلا

يخصصتراهكما،جمالهممنأنفسهنعلىالنساءمخافة

،الأرضفيإبهاماهفتخطالفرسيركبكانلمنآخرفصلا

وأمحمدا.المهاجرينأبناءمنسمىمنأوليخبرككأنأو

.محرملهاكلهمخليفةعشراثنيتعدامرأةلكيسمي

فيالجديدوالعهدالقديمالعهدهوالمقدسالكتاب

النصوصأيضاويسمىوالنصرانيةاليهوديةالديانتين

ويستمدون،اللهكلاموالنصارىاليهودويعتبره.ا!لقدسة

وأعيادهمعبادتهموطقوسمعتقداتهمأهممنه

-2القديمالعهدأ-:قسمينإلىوينقسم.وأحتفالاتهم

الجديد.العهد

الكتابأيضايسمىالذيالقديمبالعهداليهوديعترف

ويعد.بالعهدينالنصارىيعترفبينما.العبريالمقدس

منجزءاالأبوكريفاالقانونيةغيرالكتبالنصارىبعض

.المقدسالكتاب

بنيتاريخويعرض،الخلقبقصةالقديمالعهديبدأ

والقرن.مق0013عامحواليمابينالفترةفيإسرأئيل

سنة001نحوالجديدالعهديغصبينماالميلاد.قبلالثانى

.أم25عاموتنتهيالمسيحبميلادتبدأ

فإنهواحد،كتابالمقدسالكتاببأنالاعتقادورغم

وقدالأسفار.تسمىكثيرةأجزاءمنمؤلفالحقيقةفي

اعتبروهاالتيالكتببعضالنصارىوطوائفاليهوداختار

وإنجيلسفرا،42علىيحتويالعبريالقديمفالعهدوحيا،

37الكاثوليكالرومانوإنجيلسفرا،66البروتستانت

سفرا.

أدبيةأشكالأالمقدسالكتابمؤلفواستخدموقد

العهدفىاستخدمتأسلوباخمسيننحووهناك.مختلفة

وخيالومقالاتوألغازوترانيمغزليشمعرمن،القديم

منمجملهفيالمقدسالكتابويتكون.وأمثالوتاريخ

عنتعبرعاديينوأشخاصمكانةذويلأفمخاصقصص

إلخ....وانتصاراتهموفشلهموامالهمصراعاتهم

القديمالعهد

بقصةويبدأ،إسرائيلبنيقدماءعنالقديمالعهديخبر

الإسرائيليينتتناولمعظمهافىالقصةولكن.العالمخلق

كتبوقدمصر.فيالعبوديةمنموسىحررهمأنبعد

كتبتمنهأجزاءولكن،العبريةباللغةالقديمالعهدمعظم

(.بالعبريةشبيهةالغةبالارامية

اليهودبيناختلافهناك.القديمالعهدأسفار

بيناختلافهناكبل،القديمالعهدأسفارحولوالنصارى

فالنص.القضيةهذهحولالرئيسيةالنصارىطوائفبعض

يتبنىبينماسفرا،24منتحكوناليهوديالشرعى

ولكنهم،اليهوديةالشريعةوالكاثوليكالبروتستانت
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إلىالأسفارعدديزيدونث!اومن،الكتببعضيقسمون

أسفارسبعةالكاثوليكإنجيليضيفحينفىسفرا.93

القانونيةغيرال!ضبمنجزءاالبروتستانتيعتبرها

)اللألوكريفا(.

التوراة:أقسامثلاثةإلىاليهوديالشرعىالنصينقسم

النصرانيةاخشرعيةالنصوصرترتيبأما.والكتاباتوالأنبياء

الخمسةالأسفارا:أقسامأربعةإلىفتقسما،القديمللعهد

الأنبياء.اوأسفارالحكمةوأسفارالتاريخيةوالأسفار

الأسفاروتسمىأسفار،خمسةعلىتشتملىالتوراة

أسست!صنالأنها،لليهوديةمهمةالاسفاروهذه.الخمعسة

حلهتلوصفالتوراةوتبدأ.وتعاليمهملليهودالدينيةالحياة

أجهود،اأسلافعنتخبرثها،والأرضللسماواتالله

وتشهى.موسىبقيادةمصرمنخروجهمأي،والخروج

موسى.موتو،كمعانبلادمنالإسرائيليينباقترالىالتوراة

المتقدمين،الأنبياءاأسفار:نوعانوهيالأنبياء.أسفار

وتت!صن.بقينالساءلأنبيااأوخرينالمتأءنبيالأارسفاوأ

والقضاةنون(بن)يشوعيوشعأسفار:أربعةمنالأولى

منهاثلاثةأسفارأربعةمنالثاليةوتتكون.والملوكوصمويل

وتضمبمحزقيالووأرمياأشعياالأنبياء:بأسماءمسماة

علىويشتملعشر،الاثييسمىالرالغوالسفر.تعاليمهم

اخرين.نبياعشراثنىتعاليم

المزاميرسفرويت!صنسفرا.أ1منتت!صن.الكتابات

ةرمحار،أيوبسفرشيضموترانيما.وصلواتأدعيةمن

سفرويضساأ!دين.افلسفةحولأسهوأصدقاءأيوببين

أما.الحسناسحلوكعنمعظمهاموجزةأقوالاالأمثال

أشعارفمجموعةسليمانإلىالمنسوبالأناشيد()نشيد

وباقي.الحياةلمعنىمتشائمةمناقشةالجامعةوسفر.غزلية

القدماء.العبرانيينتاريختتناولالأسفار

نأعلىوبراه!تأدلةالعلماءيملك.القديمالعهدتطور

فيوالقانونيةالدينيةالتقاليدبعضتبنواالعبرانيينقدماء

تكشفمصادرلديهمليسولكن.الأدنىأصشرقاثقافات

تلمسثممنوينبغي.القديمالعهدتطوربدايةكيفيةعن

الثامنأغرنافممد.نفسهالقديمالعهدفىالإشماراتبعض

بالكيفيةخاصةبصمةاللاهوتعلماءاهتم،الميلاديعشر

ووفقا.الحمسةالأسفارأوالتوراةكتابةبهاتمتالتي

أسفارهيالأسفارتلكفإنوالنصرانيةاليهوديةأجمللتعا

كاتبها.هوموسىأنلاتفيدنفسهاالأسفارولكن،موسى

قبلعشرالحاديالقرنبعدكتبتالتوراةأنالعلماءويعتقد

خلالمنالعلماءولاحفأداود.حكمظلفيأيالميلاد

وأسماءوالأسلوبالعبارةفياختلافاتالتوراةأسفارتحليل

القصص.فيتكرارالاحظواكما.الألوهيةوفكرةالله

عدةهناكأنع!يدلهذاأن2العلمامنكثيرويعتقد

أردغهناكأنوقرروا.التوراةكتبتجماعاتأوأشخاصر

فترةفيكتبتالنسختلكوأن،الأصلفيوحدتنسخ

بوساطةجمعتوأنها،الأقلعلىمشة005نحوإلىتمتد

محررين.عدة

حفظتالتيأطريقةاماحدإلىالأنبياءاأسفارتعكس

اختلطتوقد.وفاتهممنطويلةفترةبعدالأنبياءاأقوالبها

تفسيرأبوصفهاالأنبياءكلماتمعالمتأحرةالأجيالاأقوال

بينالمعاصرأغارئايميزأنجداالسميرومنأ!ا.بديلأأو

لها.المنقحةالنسخوبينالأصليةنبياءالأرسالات

بعضبأنالقولركم،فمجهولونالأسفارمؤلفوأما

منها.العديدكتبواقدسليمانوأ!كدانياأغدماءاالقادة

كثيراولكنالمزامير،كتبداودباناليهوديةأصيدأطتقاووفقا

منها.أياكتبألهفىيشككونأسعلماءام!

الخمسةالتوراةأسفارعرفوااليهودقدامىأنالمحتملمن

أسفارمجموعةوأن.م،ق2ء.عامقبلمتميزةبوصفها

الشريعةوأن.م،ت002عامقب!وجدتقدالأنبياء

يمنيافيالحاخاماتجمعيةألفتهاقدالأخيرةأسهوديةا

للنصالرسميالنصأما،أم..عامحوالطفيتبفلسص!أ

.أم05حواليظوفقدأ!برياالشرعى

الجديدالعهد

كما.بهالمسئوالاعتقادحياةالجديدالعهديقص

الجديدالعهد!ضبوقدالمبكر.عهدهافيأسلاضيسةيؤرخ

عهدفيواسعنطاقعلىمستعملةكانتاكتىأيونانيةبا

يتك!مونكانواحوارسهرعيسىول!ش،أ!سلاماعليهعيسى

مية.الارا

72منالجديدالعهديتكونالجديد.العهدأسفار

الرسلوأعمالالأناجيل:أقسامأربعةإلىمقسمةسفرا

الأ!مفاروعدد.والرؤيا()الرسائلالتعليميةوالأسفار

والبروتستانت.الكاثوليكالروماننسخفيمتفقوترتيبها

لوقاوإنجيلمرقصوإنجيلمتىإنجيل:أربعةالأناجيل

تعنىقديمةيونانيةكلمةإنجيلوكلمةيوحنا.وإنجيل

.لبشارةا

قبلتالمبكر،عهدهافي،الكنيسةأنالمحتملوص

لممؤلفيهاأنرغمصحيحةكوثائقالأربعةالأناجي!!

باثنينالأناجيلال!صنيسةربطتوبالتدريج.معروفيني!صنوا

واثنينويوحنا،متىهماالسلامعليهعيسىحواريمن

مؤلفيهؤلاءوعدولوقا،مرقصهماالحوارلينأتباعمن

جيل.لأناا

أناجيلبينتشابهوهناك.المسيححياةالأناجيلتصف

ثمومن.القصةوترتيبالتفاصيلفيومرقصولوقامتى

المتوافقةالأناجيلوهذه.المتوافقةالأناجيلعليهاأطلق



127المقدسالكتاب

نأنجدمتلاففيها،طرقعدةمنيوحناإنجيلعنتختلف

وقصصمختصرةعباراتفيتعاليمهعنيعبرعيسى

خلالمنتعاليمهيلقىبينما،الأمثالعليهايطلققصيرة

يوحنا.إنجيلفىمطولةعبارات

الأحداثالجملةتعالثيالمتوافقةالأناجيلأنرغم

إلىنظرتهافىتختلفالأربعةالأناجيلفإننفسها،

بهتقومأنيجبعمايخبرمشرعامتىيعدهفبينما،عيسى

منيتسامىمنقذايصورهمرقصفإن،والنصارىالكنيسة

جميعا،للبشرمخلصاعيسىيبرزولوقا،المعاناةخلال

المزعومة.الإلهيةعيسىطبيعةعلىيوحناويركز

هذهأقدممرقصإنجيلأنإلىالعلماءمنكثيرويذهب

الروماناستيلاءبعدأوقبلمباشرةكتبوأنه،الأناجيل

وقتفيكتباولوقامتىإنجيلوأنم،07عامالقدسعلى

نأإلىيشيرالإنجيلينهذينومحتوىقليلأ.متأخر

يأيكنلمولكن،مرقصإنجيليعرفانكانامؤلفيهما

إنجيمفآخريوح!اإنجيلأمطالاخر.إنجيليعرفمنهما

.الميلاديالأولالقرنتسعينياتفيكتبوربما،كتب

رواهاالتىالقصةيواصلواحدسفر.الرسلأعمال

الكنيسةامتدادعنيخبركما،نفسهالمؤلفوكتبهالوقا

تجمعحيث،القدسفيالقصةوتفتتجع.الأولعهدهافى

السفروينتهي.القصةتقولكماعيسىقيامبعدالحواريون

فيكانحينمااليهوديعظبولالقديسنجدحيثرومافي

.الرومانسجن

بعضعلىوتحتويسفرا،21منتتكون.الرسائل

أنهامنالرغمعلىالجديد،العهدفيالمبكرةالكتابات

وأعمالالأناجيلبعدالقانونفيأيضابعدفيماتظهر

الرسل.

بمبولرسائلالأولىعشرةالثلاثالرسائلوتصمى

الأخيرةالثمانيوالرسائل.بولالقديسكتبهامعظمهالأن

الأوائل.الكنيسةقادةكتبهاوقدبمالعامةالرسائلتسمى

منحوليختلفونأومؤلفيها،لايعرفونالعلماءولكن

يكونوا.أنيمكن

بولبهايخاطبمواعظعلىبولرسائلتحتوي

فيمعظمهاكتبوربماكونها.التىالنصرانيةالجماعة

وتناقش.الميلاديالأولالقرنستينياتأوخمسينيات

.والسلوكالعقيدةقضايابعض

السنينمنعددخلالكتبتفقدالعامةالرسائلأما

واجههاالتيالمسائلوتعالجأم،25عامنحوإلىتمتد

.النصارىمنوالثالثالثانيالمجلان

مشتقةوهيالرؤياتسمى،واحدةرسالةهيالرؤيا.

يوحنا.كتبهاوقد،المعنىهذاتفيدالتياليونانيةالكلمةمن

سفرويبدأ.الإنجيلكاتبيوحناغيريكونأنالمحتملومن

اسيا.فيالسبعالكنائسإلىموجهةرسالةبوصفهالرؤيا

علىللربالأخيرللانتصاررمزياوصفاذلكبعدويعطي

منيأتيالوصفوهذا.المسيحخلالمنوالموتالشر

الملكبوساطةاللهأرسلهاالمستقبليةالرؤىمنسلسلةخلال

الرسالة.فيجاءكماالمؤلفإلى

النصارىمنالأولالجيلاحتفظالجديد.العهدتطور

.المزعوموصلبهوأعمالهعيسىتعاليمعنشفويةبذكريات

ا!انيالج!لخلالإلاالأناجيلشعيسىقصةتكتبولم

وضعإلىالجديدالعهدمؤلفويعمدولم.النصارىمن

وهوإنجيلهالهاكانالقديمةالكنيسةولكن،نصرانيإنجيل

العقيدةحولالنظروجهاتاختلافولكن.القديمالعهد

إلىالكنيسةقاد،الميلاديالثانيالقرنخلالالنصرأنية

)غيرالمتطرفةالدينيةالاراءلمواجهةالجديدالعهدوضع

وموته.المسيححياةقصةعلىولتحافظ(المقبولة

اختيارأجلمنمعينةمعاييرالكنيسةواستخدمت

الانتشارواسعةالكتاباتتكونأنأ-منها:القانونأسفار

أحدكاتبهاأومؤلفهايكونأن2-الكنيسةفيومستخدمة

الحوارلون.

الكنيسةلدىأصبح،.مق002عامحواليوفي

الجديد.العهدرسائلكليضمالذيالقانونأوالشريعة

رسالتاالرسائلهذهإلىأضيفتالتالىالقرنوفي

والرؤيا.القديمالعهد

المشكوكأوالمنحولةالأسفار

)الأبوكريفا(صحتهافي

منصحتهافيالمشكوكأوالمنحولةالأسفارتتكون

مابينالفترةفيكتبتوقدسفر.منجزءاأوسفرا15

بالإغريقيةكتببعضهاالميلاد،قبلوالثانىالثالثالقرنين

عناوينوتختلف.بالاراميةوبعضهابالعبريةوبعضها

منالعبرانىالإنجيلخلاوقدآخر.إلىإنجيلمنالأسفار

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةوضعتوقدالأسفار.هذه

سفراعشرألاثناووزعتالجديد.العهدبعدمنهاثلاثة

وأخاصةعناوينتحتالقديمالعهدثنايافيالأخرى

أناجيلبعضوفي.أخرىأسفارمناجزاءبوصفها

والعهدالقديمالعهدبينالأسفاروضعتالبروتستانت

الجديد.العهدبعدوضعتهاقليلةفئةوهناكالجديد،

منالألممفارحذفتالبروتستانتكنائسبعضوهناك

العلماءأبدىالعشرينالقرنمنتصفومنذتماما.أناجيلها

لفهممهمةوعدوها،الملحقةبالأسفارجديدااهتماما

العهدوبدايةالقديمالعهدنهايةبينالفترةخلالاليهودية

الجديد.
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المقدسالكتابترجمات

للكتابالترجماتأولىكانت.الأولىالترجمات

المجتمعاتفيالناسكانفقدشفويا.تجرىالمقدس

فإنهم،لذلك،فقطالاراميةاللغةيتكلمونالقديمةاليهودية

يقومودكانواالديرتالمترجمينببعضيستعينونكانوا

العبريةمنكنائسهمافىلهمالكتابمنفقراتبترجمة

البلادفىيعيشونكانواالذيناليهودأما.المحليةالآراميةإلى

ترجمةإلىيحتاحونكانوافقداليونانيةاللغةتتكلمالتي

دارسا72أو07منمجموعةإنويقال.للتوراةكتابية

اللغةإلىالقديمالعهدبترجمةقامواالإسكندريةفييهوديا

تلكهـأشتهرت..ملى025عامحواليفىاليونانية

السبعونية.الترجمةباسمالترجمة

فقداليونانيةلمجكلمونالأوائلالنصارىمعظمكانولما

بحاجةكانواولكنهماالسبعونية،الترجمةعلىاعتمدوا

بلدانفيالنصرانيةانتشارإثرعلىأخرىترجماتإلى

خلاأ!أ!لاتينيةاأسرياليةالترجماتظهرتوقد.أخرى

جيروماغديسابدأم383سنةوفيأطميلاد.الثانيالقرن

الباباطلبعلىبناءوالجديدالقديمالعهدينبمرأجعة

أضصوصاعلىعملهفيجيرومواعتمد.الأولداماسوس

سنةعملهوأكملاللاتينيةوالترجمةوالإغريقيةالعبرية

)الترجمةالفولجيتباسمالمعدلةترجمتهوعرفت،م504

لل!ضاببهاالمصرحالوحيدةالترجمةظلتالتي(الشعبية

الكاثوليك.الرومكنيسةقبلمنالمقدس

ترجمةأولظهرت.الأولىالإنجليزيةالترجمات

الميلاديعشرالرابمالقرنثمانينياتفيكاملةإنجليزية

أممتابابترجمةويكلفجونالإنجليزيالقصقامعندما

المصلحلوثرمارتنترجمكما،أتباعهملعض

إلىالمقدسالحتابمنالجديدالعهدالألمانيالبروتستانتي

الكتاببقيةترجمةوأكم!أم،522سنةالألمانيةااللغة

الكتاببترجمةتندالوليمالإنجليزيوقام.أم534سنة

منأجزاءوظهرتألمانيافىوجودهأثناءالإنجليزيةاللغةإلى

وكان.أم31ءو0153سنتيفيالقديمللعهدترجمته

سائرعلىترجمتهتفضيلفىكبيرأثرالقويةتندالللغة

الإنجليزية.الترجمات

الملكفوضأم406عامفيبها.المصرحالترجمة

للقيامدارساء(.)منمكونةهيئةالإنجليزيالأولجيمص!

.المقدسأطكتابالقديمةالإنجليزيةالترجماتبمراجعة

اشتهرتحيث،أم161سنةالجديدةالترجمةوظهرت

جيمس.الملكنسخةأوترجمةباسم

جديرةترح!اتتظهرلمذلكبعدعاممائتيوخلال

القرنمنتصفبحلولأنهغير،المقدسللكتاببالذكر

يطالبونالدينورجالالعلحاءبدأالميلاديعشرالتاسع

معلوماتالباحثينلدىأصبحأنبعدجديدةبترحمات

الترجماتفىظهرتالتيالأخطاءبعضحولجديدة

الشرقيةاللغاتبعضعلىأطلعواأنبعدولاسيماالقديمة

بتغيراتمرتنفسهاالإنجليزيةاللغةأنكما،القديمة

المستخدمةالكلماتمنلكثيريعدولمكثيرةوتطورات

قراءيفهمهايعدلمأوالمعنىنفحرجيمسالملكعهدفى

.الكتابدلك

إعادةأم087سنةالإنجليزيةالكنيسةقررتوقد

الطبعةظهرتحيثبها،المعترفالقديمةالترجمةفىالن!

عامالقديموالعهدأم881عامالجديدأطعهدالحديتة

نأغيرأم،598سنة(القانوني)غيروأبوكريفاأم885

لمالمنقحةالترجمةسميتالتيرالجديدةأضرجمةاشعبية

ظلواوالأفرادالكنائسمنكثيراإنبلطويلا،تدم

بها.المرخصأغديمةاأكترجمةيفضلون

تحللكىالحديثةالإنجليزيةالترجماتمنأحديداظهر

مفهومةغيرأمختهاأصبحتاكتيالقديمةأخترجماتمحل

وتنظجم،الكتابطباعةعلىكثيرةتحسيناتإدخالتمكما

زترتيبها.فقراته

القرنفيظهرتالتىالجديدةالترجماتبينومن

كماأم،109سنةالقياسيةالأمريكيةالترجمةالعشرين

بلغةالجديدالعهدبعنوانترجمةبريطانيا!يظهرت

مشةأمريكافيسبيدجودوترجمةأم309سنةحديثة

مأ279بينالفترةفيأخرىأمريكيةترجماتوأم239

.أم319و

الولاياتفيالوطنىالنصرانىالحنائسمجلسأخذ

القياسيةالترجمةباسماترجمةرعايةعاتقهعلىالمتحدة

والعهدام469سنةالجديدالعهدترجمةنشررتمالمنقحة

وتمت.ام579مشةوالأبوكريفاأم529سنةالقديم

مأ739سنةأخرىمرةالترجماتهذهوتنقيحمراجعة

أولاعتبرتوقدالعامالمقدسالكتاباسمتحتوظهرت

كافة،الختلفةالنصرانيةالطوائفقبلمنمقبولةترجمة

باسممنقحةأخرىترجمةأم099سنةفيوتلتها

والمنقحة.الجديدةالقياسيةالترجمة

الكنائسبدأتالعشرينالقرنخمسينياتوفى

بالمممالمقدسللكتابترجمةبإعدادالبروتستانتيةالإنجليزية

بالشاعرخلالهااستعينالجديدالإنجليزيالمقدسالكتاب

تموقد.المترجمينلهيئةكمستشارللعملأجوتإإلر..تى

والأبوكريفاالقديموالعهدام619سنةالجديدأحهدانشر

سنةمنهامنقحةطبعةظهرتذلكوبعد.أم079سنة

.أم989

وجمعيةوالبريطانيةالأمريكيةالإنجيلجمعيتاقامت

منعددبرعايةايلإنجيليةنيويوركوجمعيةال!جنبيةاللإنجيل



912المقدسالكتاب

لغيرأخرىوترجماتمختلفةأسماءتحتالترجمات

بال!نجليزية.الناطقين

ترجمةمثلالكاثوليكللرومانأخرىترجماتوهناك

رسميةصفةلهاالترجمةوهذه.أم459سنةنوكسآر.

وكتابالبريطانيينمنالكاثوليكيةالعقيدةأصحابلدى

منهاظ!توقدام،669سنةالجديدالمقدسالقدس

ترجمةأولوظهرت.أم859سنةجديدةطبعة

اسمتحتام079سنةالكاثوليكالرومانمنللأمريكيين

الجديد.الأمريكيالإنجيل

إنجليزيةترجمةلإعداداليهوديةالنشرجمعيةقامتوقد

.ام179سنةظهرتالقديمالعهدمنالعبريللنصحديثة

اليهوديةالترجمةعلىكذلكالجمعيةتلكأشرفتوقد

أما.أم89وا6291بينالفترةخلالللكتابالجديدة

بها!لوثوقالجديدالعهداسمتحتهيوشكونوفيلدترجمة

الجديدالعهدباسمكاسيروهينزوترجمةأم()559

.الكتابفياليهوديةالنظروجهةتعكسانفإنهماالإلهى

فهناك.بالبساطةشسمالتيالترجماتبعضوهناك

ألفتتجاوزلاإنجليزيةمفرداتتستخدمطبعاتمثلا

دسنةالأساسيةالإنجليزيةباللغةالمقدسالكتابمثلكلمة

سنةفىالمبسطةبالإنجليزيةالجديدوالعهدام949

فقط.كلمة0015فيهاستخدمتالذيأم529

والتاريخالمقدسالكتاب

أساسعلىيحددوهلمالمقدسالكتابمؤلفيأنرغم

تاريخيةحوادثإلىالإشاراتبعضفيهنجدفإننا،تاريخي

الكتابويشكل.المصلحينوجولاتالملوككأفعال

فكرتهأنغير.التاريخيةالحوادثلبعضالوحيدالمصدر

والإيمانوالعقيدةالحياةمعنىحولتركزت،الأساسية

سفرا،ثالأحدا

سعر،رمياأ

لحمسةارسفالأا

السلامعليهإلياس

السلامعليهإليسع

سفر،الأمتال

سفر،أيوب

سفر،التشية

سفر،التكوين

تسورآ

للاد،بلبا

لحيثيونا

القديمالعهد

والرسلالكتب

سفر،الجامعة

سفر،حبقوق

سفرالخروخ!،

سفر،راعوث

سفرصفنيا،

سفر،صموئيل

سفرالعدد،

سفرعزرا،

سفرعوبديا،

والقبائللشعوب

ميونالسا

نيونالسماريتا

لمجاكلدا

سفر،القضاة

سفر،اللاويين

المرافط

كتابالمزامير،

سفر،ملاخي

سفر،الملوك

سفرميحا،

سفر،هوشع

سفر،يوئيل

نيونلكنعاا

ويودللاا

ليهودا

السلامعليهإبراهيم

أحاب

السلامعليهآدم

السلامعليهإسحاق

السلامعليهإسماعيل

حالوت

جدعون

السلامعليهداود

آخرونونساءرجال

دليلة

شيلرا

السلامعليهسليمان

شمشون

عيسو

فرعون

السلامعليهلوط

السلامعليهموسى

السلامعليهنوح

هاليل

السلامعليههارون

نونبنيشوع

عليهيعقوب

السلام

يهوذا

المكابي!وذا

عليهيوسف

السلام

الجديدالعهد

التالية:المقالاتأيضاانظر.السلامعليهعيسىمقالةانظر

الكتب

رسالة،الكلوسيينسفرالرؤيا،الرسلأعمال

إلى

رسالةالكورنتي!،أهلإلىرسالة،روميةأهلإلىرسالةأفسيوس،

إلى

رسالةيهوذا،أهلإلىرسالة،غلاطيةالأناحيل

رسائل،يوحنالىإلةرسا،الفيلبيينرسالتا،بوس

إلىرسالة،فيملونإلىرسائل،الثيسالونيم

المسيحرسل

الأسخريوطييهوذا.القديس،توماسالقديس،أندراوس

يسالقديوحنايسلقدا،رسمعايسالقدبارثولوميو،

القديس،متىالقديسلوس

آخرونونساءرجال

مريملوميسايسالقد،س!انأ

هيرودالإنجيلىفيليبباراباس

السلامعليهيحيىلاراروسلرنابا

يسالقد،يعقوبيسلقدا،لوقايسلقدا،لول

السلامعليهيوسصالقديسمرقصتيطس

تيموثى

مودإ

راتراأ

نهر،نردلأا

سه!ط،يلونرادزا

ئيلسراإ

روأ

يددإ

يفيسوسإ

بلبا

تموسبا

حمرلأالبحرا

مهمةأماكن

الميتالبحر

حبل،بسجة

لحمبيت

الزيتونحبل

الجثمانية

الجليل

دمشق

السا!رة

وعمورةسدوم

سوريا

صهيود

بحيرة،يةطبر

سوسطر

سيناءطور

طيةكلا

المحتلةفلسطهين

القدس

كورنث

اللجوءمدد

القديمةمصر

الناصرة

نينوى
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ومترجمينترجمات

حود،وي!طروحيمسوأج!،تندل

فولجيتيسلقدا،حيروم

صلةذاتأخرىمقالات

نمالمدأحسمهدريراالمأتورةادستىأقوال

اطسي!!راحعتميماأاصحائرو،الحيتالبحر

أ-أ!دحااالمستحأصليبالالبرح

المعحرةالطهوفاديركأجص!إا

الا،ئ!سةالأألحىاا!صرابعل

المنالفريسيورالعهدتابوت

ضااررهبيةاالقاعدةالعالميولىالحدعويهود

دوهرمحداشمزيةالاتصهحهسم

لصتراياأ!صااتل!صااسحوها،حوتبرح

يهوه!ايماالةسالرا

الحدارعلىاحصتابةااطممتترس!ط

5(.اا،ص)الحادالقديمةمصر:انف!إ.الموتىكتاب

ا!ررمور)كتبالمورمونانظر:.المورمونكتاب

(.المقدسة

الفاراليمحمدنصرلأليالكبيرالموسيقىكتاب

اللحنوعرفالموسيقىصناعةفيهتناولهـ(933)ت

ونشأةغاياتهارالألحانوأصنافالموسيقىصناعةوهيئات

للإنسانأ!بيعيةاالألحانعنتحدثكما.الموسيقيةالآلات

المقترنة.والنغماتأضق!!ارالحدةفيالطهبيعيةالمبقاتوا

وفص!عامةالموسيقىصناعةأصولعنتحدثكما

وأسبابالأحسامافيوالنغمالصوتحدوثعنالحديث

أممباببتفاضما!النغموتفاضلالأصواتفيأضق!واالحدة

والثق!ط.الحدة

الآلاتفيللبحثكتابهمنقسماخصصوقد

العودآلةعندخاصةوقفةوتوقفالمشهورةالمو!حيقية

والتسوياتالمشهورةالدساتينعلىالنغموملاءمات

فيها.الممكنة

الدقيقةالمفصلةوللطريقةمادتهلغزارةالكتابويعد

الكتبأهممنواحذاموضوعاتهالفارابيبهاسناولالتي

تراثنافياهومميقىكتبوأوائلأه!امنيعدبل،مجالهفي

العردي.

ا!كفوير(بممساعدة)زما،العمى:انف!إ.الئاطقالكتاب

الحاص(.اخعليم)1المعاقونالحديتة(بم)الكتبالكتاب

عدمالقديمةالكتاباتعدمعلم.،القديمةالكتابات

أ!لمسطى،واأغديمةاالعصمورفىاليدويالخطبدراسةيهتم

مثل،التلفسريعةالموادعلىمكتوبهوبماوحاصة

النقوشولدراسة.الورتأو(الرقيق)الجلداشقأوالبردي

علىالمحفورةالكتاباتبدراسةيهتمأنهإذالع!م،بهذاصلة

.الحجارةأوالمعادنمثلالمعمرةالمواد

القديمةالكتاباتعلماءيسمونأخصائيونويقوم

والوسطى،أغديمةاالعصورفىال!ضاباتزترجمةبدراسة

الحروفأشكالعلىأ!قوفاخلاأ!منذلكر

التاريخىالتطوربتتبعوالقيامالمستخدمةوألاختصارات

علىللتعرفمحاولةمعوتصنيفها،ال!ضابةأساليبلختلف

ومكانها.الخطهوطات!ضابةزمان

الوسطىالعصورفياليدويالخطأساليباحتوتوقد

الرسمي،الخطويسمىاليد(،)خطالكتبيالخطعلى

وأالدبلوماسيالحطأيضاويسمىالوثائقيالخطوعلى

الكتبيالخطيتكونوبينما.الوطنىالخطثم،الرسمىغير

الوثائقىالخطيت!صن،صغيرةوحروفكبيرةحروثمن

الوطني،الخطأماببعضها.حروفهتتطمتماسكخ!أمن

خطوطذونوعوهناك.الجغرافيةالمحطقةباختلاففيختلص

فيشائعاأصبحالأسود،الحرفأوالقوطييسمىسوداء،

أما.الميلاديينعشروالسادسعشرالثانيأغرن!تاب!!أورولا

فىأوروبافيرواجاأكثرأصبحفقد،الهيومانيستيكالح!أ

الميلاديين.عشروالسابمعشرأعسادساالقرن!ت

التيالكتاباتتلكالقديمةال!ضاباتعلماءيدرس

منذإذ،الميلاديعشرالسابعالقرنإلىتاريحهايرجع

معظممحلالمطبوعةالأعمالحلتالحينذلك

الراهبمخطوطةت!ضنأنويرجح.أجدويةاطاتالخصوأ

عامفيدبلومطتيكاريديمابيلونجانالفرنسي

القديمة.الكتاباتعلميعرفهكتاباولام681

البصريةالرموزبوساطةالإنسانىدلاتصالنظامالكتايئ

الإنسانإلىبدائيةالكتالةأطوارأكثروترجع.الإشارةأو

منذإلآيظهرفلمللكتابةمتطورنظامأولأما.القديم

مضت.سنةه..5

!ضأماكنفيالممتخدمت.الحسابيةالأدوات

والأحجارالعصيالأدواتهذهوتضم.الأولىالإنسان

يستطيع،المثالسبيلفعلي.والخيوطالصلصاليةوالأقراص

بعملقطيعهفيالاغنامعددبدقةيسجلأنأغنامراعى

نأأيضاويستطيع.لديهشاةكلعنواحدةعلامة

الحجمنفستمثلصلصاليةأقراصأوبأحجاريحتففأ

يعتنيالتيالحيواناتمنالختلفةالأنواعلتمثيلوالشكل

أطوالمنالخيوطمنعقدابيروفيالإنكاوربطبها.

للحسابالويقةوهذه.الحساباتلحفظمختلفةوألوان

الحقيقية.للكتابةتبنيهاسهلايكنلما
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أوضح،معنىهذهأعطت.الصخريةالرسومات

رسمعلىعثروقد.للحسابمفيدةتكنلمولكن!

نيومكسيكوفىالانحدارشديدطريقمنبالقرب،صخري

الجبلعنزالرسمفيويظهر.الأمريكيةالمتحدةبالولايارت

الجبلعنزفيهتقفالذيالوقتوفيحصانا.يمتطيورجل

يوضحفالرسم.مقلوبانوراكبهالحصانفإنأراععها،على

الممرتسلقتستطيعالجبلعنزأن-الحصانلراكب

ذلك.يستيملاحصانهولكن،الصخري

وأي،السابقةالرسوماتيميزما.التصويريميزالتم

يأدونالأفكارمنمجموعةعنتعبرأنهابدائيةرسومارق

هذهيتفحصشخصلأيويمكنلغة،بأيةواانحمحربط

لغةتحكلمكانإذاعماالنظربصرفيفهمها،أنالرسومات

عنللتعبيرطريقةهذهوكانترسمها.الذيالشخ!س

الصوروتختلف.الكلماتعنبالضرورةوليسالأفكار،

المرسومةالصورعنطفيفبشكلالاتصاللغرضالمرسوطنر

صفاتعنوتعبرمبسطةالاتصالفصور.فنيةلأغراصلى

.للاتصالضروريةغيرتفاصيلفيهاتوجدولاعمومية

الخطوةالناسأخذ)اللوغوغراف(.الكلميةالرموز

يعبرونكيفتعلمواحينماالحقيقيةالكتابةتطويرذىالمهمة

باستخدامهذافعلواوقدمباشر.غيربشكلأف!إرهمعن

التيالأفكاروليس،لغتهمفيالكلماتمقامتقومإشاراتا

هذهتستخدمكيفنرىوحتىمقامها.ادكلماتتقوم

الكتابةفيالأسد.الملكقتل:التاليةالرسالةخذ،الطريقة

رجلفيهايبدوأحدهما،رسمينالرررالةتضمالتصوديىية

وفى،يدهفيحربةوممسكاتاج،مثل،لمنصبهشم!ارمع

الكتابةأو،الكلميةالرموزأما.أسدالأخرىالرس!"

تقومإشاراتطريقعننفسهاالرسالةعنفيعبرالكل!4،

،تاجرأسهعلىلرجلالصورإحدىنفسها:الصلماتمقام

ورسم،القتلكلمةيمثلرمحهناك،ملك!لممةتمثل

فالعبارةأسود،ثلاثةقتلالملكأنلوالأسد.يمثلللأسد

رمزين،طريقعنالكلميةبالكتابةعنهاسيعبراسود(أ)ثلاثة

فيأماأسد.محلوالاخرثلاثةالرقممحل"جمقومواحد

وأصوراتحتويأنيجبالرسالةفإن،التصويريةالكتابة

أسود.اضلاثةرسوما

أصبحت،الكتابةمنالنوعلهذاالأولىالأطواروفي،

الرسمية.أ!ابأشكاومعروفةومبسطة،تقليديةالصور

رسممثل،الشكلمنجزءاالصورهذهأظهرتاكاوكثيرا

كلماتتستطئكثيللاالصورولكن.ملكلكا!ةتاج

القواعديةالنهاياتأوالعطف)فاء(أوالتعريف)1!،(مثل

الجيم.)ون(أوالما!يالفعل4()تامثل

بينمابلادجنوبيفيعاشواالذين،السومريونانكا

الكتابةمرحلةإلىوصلواالذينأول،العراثفيالنهريز،

احتفظواوقدالميلاد.قبل0035حوالى،البدائية

والإشاراتأسهم01مثلبسيطةعناوينذاتبسجلات

اسمإلىوالإشارةبقراتخمص!أو،الشخصأسمإلى

للأرقامإشاراتاستخدامبسهولةباستطاعتهموكانآخر.

عليهمصعئاكانولكنوالأبقار.السهاممثلوللأشياء

.المجردةوالأفكارالأسماءكتابة

للتغلبالسومريونوجد)الصوتيات(.الأصواتعلم

كلماترموزالمشخدأميستطعونأنهم،المشاكلهذهعلى

الحلماتمقامليقوم"!سهم"!مثلتصويرهايسهللأشياء

فإشارةالتصوير.صعبةولكنهاشبيهةأصواتلهاالتي

لهاتيالكلمةلأن!!الحياة"!تمثلأنأيضايمكن"سهم"

الصوتياتفيالمبدأوهذا.السومريةاللغةفيالمعنييننفس

أكثرمنواحدوهوالكلماتتحريرمبدأيسمىماغالبا

السهمإشمارةكانتفإذا.الكتابةتاريخفىأهميةالمبادئ

تي،تنطقانكليهمالأن،وحياةسهممحلتحلأنيمكن

أينماتيصوتعلىلتدلالسهمإشارةتمستخدملافلم

اللغةكلماتوكانت.المعنىعنالنظروبصرفيقع،

لمولذلكواحد،مقمامنمعظمهافيتتألفالسومرية

مائةحواليمنمقطعىنظامتكوينالناسعلىصعبايكن

صوتي.رمز

المقطعية،الكلميةالكتابةالسومريةالكتابةعلىيطلق

عبرتوقد.المقطعيةوالرموزالكلميةالرموزتستخدموهي

الرموزأما،اللغةفيالكلماتمعظمعنالكلميةالرموز

وأسماءوالمجردةالنادرةالكلماتعنتعبرفكانتالمقطعية

الشكلتدريجياالسومريةال!صابةطورتوقد.العلم

البابليونأخذوقد.المسماريةالكتابةأوالإسفيني

منوتعلمها،السومريينمنالمسماريةوالأشوريون

وسورياالصغرىآسيافتحشعب)وهمالحيثيونالسومري!ت

الكتابةانظر:.وغيرهمالميلاد(قبلالثانىالألففي

المسمارية.

منكلماتذاتأخرىمهمةكتابةالمصريونطور

..مق0003سنةحوالىالهيروغليفيةوهيواحدمقطع

ولكنها،الكلميةالرموزاستخدامفىالسومريةتشبهوهي

اعتادوافالسومريون.المقطعيةالرموزاختيارفىتختلف

رموزهمفيالحركةحروففىللاختلافاتاللإشارةعلى

للحيثيينوكان.ذلكيفعلوالمالمصريينولكن،المقطعية

التي،الحيثيةالهيروغليفيةوهي،الخاصةكتابتهمأيضا

الأراضيفيالمستعملةالأنظمةبعضمنقريبةكانت

الهيروغليفية.أنظر:.إيجةبحرحولالواقعة

أكثرالميلادقبلعشرالسادسالقرنفيالصينيونبدأ

بلادفيفالناس.العالمفيتطوراالكلميةالكتابةأنظمة

منفقطمئاتبضمعلديهمكانتوالشامومصرالرافدين
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يقاربماأ!ديهمكانربماالصينيينولكنال!طمية،الرموز

الرموزبعضيستحدمونوهمكلميا.رمزا000.05

الغريبة.الكلماتفىأوالعليأسماءفىللمقاطع

التبسيطفيالمقطهعيةالكلميةال!نظمةأخذتالالفباء.

فىالساميونطورالمعقد،المصريالنظامفمنتدريجيا،

03إلى22منبسيصةأأنظمةالفينيقي!ت،وخصوصاسعوريا

)حركة(.بصائتمتبوصامتلحرفمنهاحوليرمزرمزا

لصامترموزبهمقطهعىنظامتطويرفياليابانيوننجحوقد

وامشخدموا.مختلفة)حركات(وصوائتمبدئيكنلمما

مناستعاروهاالتىالكلميةالرموزمنالكثيرأيضا

أ!مينيين.ا

أحذواالفينيقبتبالتجاراتصالعلىالإغريقكانولما

عليهاتعديلاتوأدخلوا،الصوائترموزكتابةفكرةعنهم

الإغريقية.الألفباءليكونوا

العربيةالكتابة

معأعربيةال!ضابةبالتأريضالعرباهتمامبدأننت!أتها.

نشأتهاحولرواياتهموتأثرتأضاريخ،اب!ضابةاهتمامهم

النشأةهذهتحديدفىواختلفوا،ومصادرهمالمؤلف!تبمناهج

منهماالأوللنانقل:فريقانهناكفكان،لاتجاهاتهمتبعا

وألآدمتعالىاللهلهاأوحى،توقيفيةكانتالكتابةنشأةأن

بعدالسلامعليهإسماعيلإلىووصلتهود،أوإدريس

نأالثانىالفريقورأى.انتشرتثم،الطوفانانحسار

الذيالحميريالمسندالخط!ناشتقتالعربيةال!صابة

الخصأهذاوأن،الجنوبيالعربيالخطباسماأيضائعر!

القوافا!طريقص!الشاموبلادالمناذرةموطنإلىوصل

العربيةالجزيرةجنولىب!تتتنق!!كانتالتيالتجارية

.الجزيرةبقيةإلىالحجازطريهتعنانتقلثموشماليها،

فإنتاريحيمنطقمنالرأيهذاعليهماينطويوبرغم

تتبعبوساطتهاويم!ش،الانحتىاكتشفتالتيالخقوش

تنتمىالتيالشماليةالعربيةالكتابةلتطورالختلفةالمراحل

وغلبتالرأيهذاأضعفتقد،اليومالعربيةالكتابةإليها

والباحثين.المؤرخ!!معظمعليهااتفقحدشةنظريةعليه

بينالوثيقةأ!كسلةاإثباتإلىوالمؤرخودالباحثونتوصل

الأولىأنوأثبتوابل،النبطيةوالكتالةالعرليةالكتابة

الاراميةأحضابةامنانحدرتالتيللثانيةمتطوراستمرار

النقوشأهمعلىاعتمادا،أعينيقجةاالكتابةعنالمتطورة

(م2ء.)الجمالأمنقش:هيرالأثريةوالمكتشفات

ونقشوخطا،أكةنبطيانوهمام()328النمارةونقش

اليونانية:هيثلاثبلغاتالمكتوبم(15)2زبد

فضلواالعربأنعلىيدلوهو،والعربيةوالسريانية

فرضتالعربيةوأن،كتابتهمفيالنبطيةالحروفامستخدام

حرانونقشم()528أسش!نقشثم،للكتابةاحةنفسها

الكتابةعنكثيراكتابتهماتختلفلااللذان)68ءم(

.الإسلامظهورعندعليهاكانتالتيبصورهاالعربية

تألفتالتيالعناصرمجموعةالنقوشهذهحملت

اتصالأوإملائهاأورسمهافيسواءأحربيةاال!صابةمنها

العربيةالكتابةأنالباحثونرجحوقدأ!ا،وانفصاحروفها

نأواعتبروازبد،ونق!النمارةنق!قعهدبيننمترنشأت

إلىالنبطيةالكتابةمنالانتقالمراحلآخريمث!حراننقش

أمحربية.االكتابة

إلىوصلتالعربيةالكتابةأنالمرجحم!الانتشار.

جنوبفيبحورانيبدأالأول:طريقينأحدسال!!ةالحجاز

والأنبارالحيرةحيثالأوسطالفراتبواديمروراالشام

والطائف.فمكةالمدينةإلىوينتهى،الجندلولدومة

العلاثمفالبتراءبحورانيبدأ-الأقصروهو-اضانىوا

وسواء.ومكةالمدينةثمالحجازفشماليصالحومدائن

أنهافالثابتذلكأمالطرلقهذاعنال!ضابةرحلةكانت

السادسالقرنونهايةالثالثالقرنمنتصفب!تتمت

.بتالميلاد

القرونمنذالعربالمؤرخينرواياتمنكثيروتصر

الكتابةأنعلىيدلمما،الأولالطريقعلىأطهجرةالأولى

تتعلقربماتطوربمرحلةوالأنبارالحيرةفىمرتالعربية

أيضاالرواياتهذهوتذكر،والموصولالمقطوعبتحديد

مكةأهلبينونشروهالخطهذاتعلموامنأوائلأسماء

بنقيسوأبي،ال!صلبيالملكعبدبنبشر:مثلوالحجاز

أبيوالدحربوأخيهأميةبنوسفيان،زهرةبنعبدمناف

.سفيان

بخطوثيقةإنالفهرستفىالنديمابنويقول

فيمحفوظةكانتكل!ءالرسولجدهاشمبنعبدالمطلب

البلدانفتوحفيالبلاذريويذكر.المأمونكتبخزانة

يعرفونكانوامكةمنشخصاوعشرينأربعةأسماء

الذكورمنعشرسبعة،الفترةتلكفيوالقراءةالكتابة

أقلالكتابةكانتفقديثربفىأماالنساء.منوممبع

صدرفىالكتابةيعرفونممنفيهالكنأ3إذانتشارا،

نأالباحثينبعضويعتقد.أشخاصسبعةمنأكثرالإسلام

وأنيظن،مماأكثرالكتابةاستخدمواالإسلامقبلالعرب

بعضوذكركالمعلقاتموجودةكانتعربيةنصوصا

التجاريةكالصكوكالوثائقإلىبالإضاهشة،المهمةالأحداث

والإيلافوالمواثيقوالعهود،الرقيقعتقووثائقأ!ديونوا

أساليبنسبةإلىيميلونكانواوأنهموغيرها،والمرأسلات

تشابههارغممنهاانتشرتالتيالحواضرإلىالكتابة

النبطيبالخطسموهاولهذا.الخصائصفيواتفاقها

والكوفي.والمدنىالمكيثم،والانباريوالحيري
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تطورفيكبيربدورالإسلاميقومأنالطبيعىمنكان

التيالعواملمعهحملفلقدوانتشارها،العربيةالكتابة

سورأولوكانتاستخدامها،ساحةاتساع،فرضت

كل!س!النبيوشجعمعرفتها،علىتحضالكريمالقرآن

أسرىمنأسيركلفديةوجعلتعلمها،علىأصحابه

تعليمهاالكتابةيعرفونممنبدرمعركةفيدصينالمشر

خلالكثيراالكتبةعددفزاد،المسلمينصبيانمنلعشرة

الكتابةلتطورمركزأولالمدينةوأصبحت،وجيزةمدة

الراشدينالخلفاءأيامفيالكتابةأهميةوازدادت.العربية

والمعاملاتوالإداريةالدينيةالحياةفياستخدامهالزيادة

عنهاللهرضىالخطاببنعمرففئالخليفةاليوهـ4،

عفانبنعثمانالخليفةوأخذ،المدرسينلهاوعينالمدارسر،

جمعهقدثابتبنزيدكانالذيالمصحفعنهاللهرضي

الصديقبكرأبيالخليفةعهدفيمتجانسةصحفعلى

بالمصحفعرفمصحفامنهونسخعنه،للهرضى

منهمكلينسخأنالصسحابةمنمجموعةأمرثمارمام،ا

هذهنسختوقدالأمصار.إلىلترسلمنهنسف،

وأمنقوطةتكنولمأسود،بمدادالرقعلىالمصا.حف

تكنولم،والزخرفالزينةمنعاريةوكانت،مشكولة

والأجزاءألاياتبينالفوأصلأوالسورأسماءتحمل

ابنوصفهالذيالحجازيالخطهوخطهاوكانوغيرها،

اليديمنةإلىتعويجألفاته"في:بقولهالفهرستؤئيالنديم

وهذايسير!!.انضجاعشكلهوفيالأصالغ،وأعلى

الكتابةأسلوبعلىضوءايلقىاقتضابهعلىالوصؤ،

المراكزفىتتنوعبدأتالكتابةأساليبوأن،الح!ازية

بقيتالأساسيةبأشكالهاالحروفأنإلاالختلفة،!الثقافية

قرنقبلعليهكانتالذيبالشكلصلتهاعلىمحاف!لة

كانتالإملائيةالخصائصمنكثيراأنكما،الزه،نمن

حروفوجودعدممثلالنبطةالكتابةمنمست!!ة

.الممدودةالألفاتوإهمالالروادوط

والشكلالنقطمنالعربيةالكتابةلخلوكانتطورها.

بينالعربيةالكتابةانتشارمعتزايدتالقراءةفيمحاذلير

وخاف.العربالمسلمونفتحهاالتيالبلدانشعودب

بطلب-الدؤلىالأسودأبوفقام،واللحنالخطأمنالعرب

وتطويرالمحاذيرهذهلإزالةخطوةبأول-أبيهابنزيا).من

العربي،النحولعلمبدايةنفسهالوقتفىكانت،الكتابة

الأحمرباللونمستديرةنقاطهيئةعلىالشكلفابتكر

الحرففوقنقطةفوضع،الثلاثالحركاتعنلتنوب

،الكسرةعلىللدلالةأسفلهونقطة،الفتحةعلىللدلالة

منبدلأونقطين،الضمةعلىللدلالةشممالهمنونقطة

المصحفوكتب،موضعكلفىالتنوينعلىلادلالةنقطة

الطريقة.بهذهمثمكولأكله

المتشابهة،الحروفمشكلةيحللمالإصلاحهذأأنإلا

وكانت،منقوطةتكنلمالصحابةنسخهاالتيفالمصاحف

لزومهاالكاتبيرىمواضعفيإلالاتثبتذلكقبلالنقاط

ونقعقهـ،22عامإلىتعودروايةذلكعلىتدلنافيها،

بنويحيىالليثيعاصمبننصرفقامهـ.58سنةفيمؤرخ

الثقفي-يوسفبنالحجاجمنبتكليف-العدوانييعمر

فيالحروفعلىالنقاطفوضعاالأسود،أبومابدأهبإتمام

.الحروفبهكتبتالذينفسهالحبربلونالمصحف

الشكل،ونقاط،الإعجامنقاطالتباسمنالخوفأدى

للكتابةجديدوتطويرإصلاحإلىالقارئعلىوأختلاطهما

استبدلالذيالفراهيديأحمدبنالخليلبهقامالعربية

جرةفوضع،الدؤليالأسودأبووضعهاالتيالشكلنقاط

للدلالةأسفلهوجرة،الفتحعلىللدلالةالحرففوفبالقلم

وكرر،الضمعلىللدلالةفوقهصغيرةوواواالكسر،على

وأضافمنونا،الحرفكانإذامرتينالحركاتهذه

علىالخفيفالسكونفكتببمالقراءةلضبطأخرىأشكالأ

واسمكون،الحرففوقخاءرأسأوصغيرةدائرةشكل

صغيرشينرأسهيئةعلىالإدغاميصاحبالذيالشديد

،للهمزةالعينرأسواستعار،الحرففوقنقاطبدون

منجزءمعصغيرةوميما،الوصللألفصغيرصادورأس

بنقاطهنصكتابةممكئافأصبح،الواجبللمدالدال

الشكلواستمرلبس،دونماالمدادمنواحدبلونوشكله

جوهرية.تغييراتبدونهذايومناحتىنفسهابالطريقة

بدأتفقدعليهايكتبكانالتيالموادأماأدواتها.

والرقاع(الرقيقةالبيضاءالعريضة)الحجارةباللخاف

أواسطحتىالرقالعربواستعمل)العظام(،العسبو

نأبعدالبرديورقبهاستبدلواثم،الميلاديالثامنالقرن

لبلادفتحهمبعدالورقاستخدمواوقدمصر.فتحوا

سمرقند،مدينةفىللورقمصنعأولأسسواحيثالمشرق

أنتجحتىالانتهاءعلىالميلاديالثامنالقرنأوشكأنوما

الورقمنهاصدرالتيدمشقثمنفسها،بغدادفىالورق

معاملظهرتثمأوروبا،إلىالدمشقىبالورقالمعرو!ت

إليهاالورقصناعةدخلتفقدأوروباأمامصر.فيالورق

العربي.المغربعبر

استخدامعلىيقضلمالورقاستخدامانالملاحظمن

البرديوورقالرقعلىينسخالقرانظلإذتماما،الرق

نحوإلاالورقعلىكتبكتابأوليظوولم،طويلةلمدة

ماالورقصناعةيحتكرونالمسلمونوظل.م087عام

أوروبافىصناعتهازدهرتأنإلىقرونخمسةمنيقرب

.الميلاديعشرالثالثالقرنفي

المستخدمةالترقيمعلاماتأضيفتقرنمنأكثرمنذ

بماالتعبيروقوةالمعانيوضوحفيمهمادورالتؤدياليوم
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ليسكتالفاصلةوهىوكشابتها،العربيةاللغةمعيتفق

ليقىالمنقوطةوالفاصلة،خفيفةسكتةالقارئعندها

تامةالجملةنهايةفيوتوضعوالنقطة،متوسطةوقفةالقارئ

مابعدهمالتوضيحتستعملانالرأسيتانوالنقطتان،المعنى

وأالتعجبوعلامة،الاستفهاموعلامة،قبلهعماوتمييزه

المعترضانوالخطان،أضفسيريةاللجم!والقوسانالتاثر،

الاقتبا!!أولفيالتنصيصوعلامتا،المعترضةللجملة

وتوضئم!صانالحذفوعلامة،الخطأووالشرطة،وآخره

إلىللنقلأحصلاماعلىوالنجمة،الكلاممنالمحذوف

إلىأ!ةللإحاأحطرمافوققوس!تبينالرقموكذلكالهاممق،

الهوامعق.

العربى.الخط:أيضاانظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

يريةاضصرااحضكاسةاالحيتيونالألمباء

كيةاررااحصتاسهااش:دالإلكا

المحطوطةسومرللاد،بلبا

يمةاغمدا!أطعةا،ا!ييةارةحضا،يحةإبحر

الهيروغليفية.ان!:يالصور.الكتاية

تطورفقبلبالصور.كتابةالتصويريةالكتابة

تنقلالقديمةالشعوبمنكثيركانتالهجائيةالحروف

كتابةالمصريوننحتفقد.التصويريةبالكتابةرسائلها

أممتابةاو!!انتوالاثار.المقابرع!ىرسموهاأومصورة

أ!نودواالأرتكاعندأيضاأ!لاتصالو!ميلةالمصعورة

ممط!ت:علىالصورةأص!صالةاوكانت.ائلالأرالأمريكيين

يمثلوالثانيالقمررسممثل،المنظورةالأشسياءيمثلالأول

وتستخدمتلميذ.لتمثيلى،كتابمعهطفلكرسمالأفكار،

قصةلتحكيوال!طماتالصورالحديثةالتصويريةالكتابة

وحدها.الكلماتتحكيهاأنيمكنممابأفضل

الرسمبمالأزتكالألفباء،بمالهيروغليفيةأيضا:انظر

البياني.

.الأدبانظر:.الجميلةالكتابة

التشفير.ان!:.علم،السريةالكتابة

اختزالدنظامالمسجدةالعلامةهيالسريعةالكتابة

يستخدمأضظاماهدا.أ!ربافىواسعنطاتعلىيستعم!!

بالكتابةالاختزالشياشموز.منبدلآالهجائيةالحروف

فإنوهكذا.تنطهتكماالكلماتكلتكتبالسريعة

وكلمةمتكتبس!3!وكلمةولتكتبوله!الإنجليزيةالكلمة

واحدلحرفكام!!مقطحتمثيلويمكناتكتبءلاح

وكلمة!،ءصوتيمثل،فالحرف.واحدةلرقيموعلامة

فإنوهكذا!3.الصوت3الحرفيمثلء؟.41!كاتكت!

الصوتيمثلحالكبيروالحرف"!3تكتبء،،،؟ح؟كلمة

س!3.تكتب؟!أ!ء3كلمةفإنولذأك؟ع

والرموزالهجائيةالحروفانسريعةالكتابةتستخدم

الصوتتمثل(كلمتينبنالقصير)الخطفالواصلة.المعيارية

-!".ت!شب،،اح*!ا"كلمةفإنوأسذأسكأولح*.منالأخيرا

شائعةكلمة92ءتمثلالختصراترالختصرةأصيغا

هذهوفقت!صتبالكلماتباقيوجميع،الامستعمال

السريعةالكتابةيستخدمسكرتيرأيفمثلا،3.أسقاعدا

3لماه3س!أ!؟!3ك!حح،أحا*اا؟ح!ح!ولهلا،12"*حم:لحملةايكتب

رها.!كا!احم،عاول!لا،43:ه!!ذالأ"34

نأهيالسريعبالاختزالللكتابةاشئيسيةالميزة

فيفإنولذا.جديدةرموزأيةأضعلميحتاجونأ،أطلابا

08حواليبينتتراوحلجصرعةإملاءيتلقوأأنعتهمااستصاأ

إلى68لمدةالتدريببعدالدقيقةفيكلمة01و.

لطريقةلأنهابسهولةاختزالهمينسخواأدويم!ش.أسابيع

العادية.حضابتهم

دارينفياختزالمعلمةوهي،ديربورنإماابت!صت

عاماسريعةالكتابة،المتحدةبالولاياتصونكتيكتبولاية

.أم239

.الاختزالآلة،الاختزالأيضا:أنف!!

اي!ابئأنالمؤ!نمنض!يرىاورلدةالكتابئ

يعرفالذيالحميريا!لسندالخطعنانبثقتقدأ!ربيةا

موطنإلىوصلقدالخطهذاشألى،الجنوبيبالخطأيضا

كانتالتيأضجاريةاالقواف!!طريقعنالشاموبلادالمساذرد

عنانتقلثموشماليهاالعربيةالجزيرةجنوبيب!!تنتقلى

.الجزيرةبقيةإلىالحجازطريق

متطوراستمرارهيالعربيةالكتابةأنآخرفريقويرى

المتطورةالأراميةالكتابةمنانحدرتالتيالنبطةلدصابة

هذارأيهفيالفريقهذااعتمدوقد.الفينيقيةالكتابةعن

مجموعةحملتالتىالأثريةوالمكتشفاتالنقوشعلى

والإملاءالرسمفيالعربيةال!صابةمنهاتألفتأضياالعناصر

وانفصالها.الحروفواتصال

كتبلناتروي.الإسلامصدرفىالعربيةالكتابة

الرسولعهدفيالكتابةالمسلصنتعليمأنالسبويةأصسيرةا

بعدوالكاتبينأصقارئينامنالأسرىاأيديعلىبدأقدعينعر

الوحي.كتابمنثانواالمسلم!تهؤلاءولعضبدر.غزود

الهجريعشرالثالثالفرنإلىالأمويالعصرمن

اتعسعتأميةبنيعهدفي(.الميلاديعشر)التاسع

وأالإنشاءديوانأهمها:منوصار،وتكاثرت،الدواوين
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والأمراء.والولاةبالخلفاءالخاصةالرسائلأوالمكاتبات

موظفينديوانيينكتبةبوصفهمالرسائلهذها)كتابينشئ

المقدمةالأفكاروفقوخيالهمبأسلوبهمإنشاءلةالدوفي

فمكمارسلفا.لهمالمحددةوالأغراضالمسؤولينمنلهم

غيرأوعربيا-الديوانهذافيالمسلموغيرالمسلمالكاتب

هوديوانفي،مرةلأولمهنةالكتابةيحترفكاتبا-عربي

المركزيالحكومىالجهازفىمصلحةأووزارةحؤلمجتهفي

ديوانالديوانهذاسميوأحيانا.المسلمةللدولة

العصرأواخرفىواشتهرالعزيز.الديوانأو،التوقي!لات

المشهورالعربيالكاتبالدواوينكتابمن!الأموي

أخرعهدإلىموظفاكاتباوكانالكاتبعبداطحيد

ديوانلكتابرأساوكانمحمد.بنمروانأميةليشىخلفاء

الأدبيةرسائلهفلهحرابمكاتباأيضاكانلكنهالإنشا،آ،

ومشاعرأفكارمنلهعنفيماكتبها،والمتوسطةالقصيرة

وطرق،الكتابةفنوعنبل،والعملوالسلوكالأ:!لاقعن

نفسهالوقتفيعبدالحميدوكان.للكتابةلممالكلبري

بعدهمناسمهلمعالذيالمقفعأبنللكاتبصديقا،أستاذا

لمالتىالدواوينمنالإنشاءوديوان.العباسيال!!رفي

العباسي.العصرفيإلامظهرهاتستكما!

بوصفه-الديوانبهذاالفائقةالعنايةفىالعباسييناسىجا

الحلفاء-أخرىجهةمنوللإعلامجهةمنللتراسلجهازا

الدولةوأمراءوسلاطين،والأندلسيونوالأيوبيوننالفاطميم

للإنشاءدواوينفأنشأوا،والمنقسمة،المستقلةالإسلا.ية

العباسى.التوقيعاتأوالإنشاءلديوانمشابهة

العباسيالعصرمنذالإنشاءديوانمهمةكانت

ورؤساءوبينه،الأقاليموولاةالخليفةبينالبريديالاتصالى!

الدولةبغاياتالإسلاميةالشعوبوإعلام،الأجنبيةالدول

البريديةالمهاممنعدداالديوانهذافشملوأغراص!ا،

الديوانهذاعلىالإشرافوكان.والإعلاميةوالخاربرنية

بالتوقيعيكتفيكان،كاتبغيرأوكاتبوزيرإلىموكولآ

موظفونكتابصاغهاالتيالولاةأوالخلفاءرس،ئلعلى

.ومهرةمحترفون

منعدد!لدالنبيعهدفيكان.الكتابمثطهير

عليهنزولهعندالقرآنيكتبونعليهمااللهرضوان4الصحاب

.القرآنان!:الوحيبكتابهؤلاءعرفوتد.!!هب

خاصةمنرجلهناككانفقدالنبويالعصربعدأما

بمهمةيقومالخليفةأوكاتبالسر،بكاتبيعرفالخليفة

بكرلأبىسركاتبالخطاببنعمرفكان.وانالدهذا

المتخصصونالكتابتعددالأمويالعصروفىالصديؤ!.

لخاطبةالرسائلكاتبمنهمفكانالإنشاء،ديوانفى

الجند،وكاتب،الخراجوكاتب،الولاةأووالأمرأءالملوك

العصرفي،آنذاكالتوقيعوكان.الشعبيالإعلاموكاتب

منوالتوقيعالكتابةأصبحتثم،نفسهللخليفة،الأموي

يعرفرئيسالإنشاءلديوانوأصبحالوزير.مهمة

إلىالديوانهذاأمور!ىيرحالإنشاءديوانبصاحب

.بالتوقيعاتالختصالوزير

الإنشاءديوانعلىكانواممنالوزراءمنكثيراشتص

وبالبراعةبل،ومأثورةمشهورةبعباراتالتوقيعفىبالبلاغة

الدولةفيجعفربنيحيى:مثل،الرسائلإنشاءفى

بمصر.الأيوبيةالدولةفيالفاضلوالقاضي،العباسية

عبدالحميدبعدالوزراء،غيرالكتابأشهرومن

أبيالخليفةلأعمامكاتباكانالذيالمقفعابن،الكاتب

مثلوكان.بالبصرةيقيمونكانواالذينالمنصورجعفر

ويحترفالخليفةلأعماممهنةالكتابةيحترفكاتباأستاذه

منثورا،عربئاأدئاينشئ(ديواني)غيرحراكاتباالكتابة

أعمالهجمعتوقد.الفارسيةمنيختارهاكتباويترجم

ودمنة،:كليلةكتبوتضم،العشرينالقرنفيهذه

الكبير.والأدبالصغير،والأدب

الجاحظعثمانأبو:الديوانبنغيرالكتابأشهرومن

بديوانموظفاكاتباعملهفيالامشمراررفضالذي

الديوانهذافىرفاقههجابل،المأمونللخليفةالإنشاء

إلىعائذابغدأدوغادر،الكلاموفيالملبسفيلتحذلقهم

بل،الأدبوفن،الكلامعلمفيللتأليفليتفرغالبصرة

.الحيوانمنوأنواعالبشرمنوأنماط،اجتماعيةأحوألوفي

بالكتابةوثيقةصلةلهمكانتالذينالعربكتابمن

وأبوسهل،بنالحسنأيضما:الحرةوبالكتابة،الديوانية

الزمانوبديعالعميد،وابن،التوحيديحيانوأبو،أيوب

والرياضيةالطبيعيةالعلومعلماءمنوعدد،الهمذاني

وتربيةواجتماعومنطقفلسفةمنوالإنسانيةوالفلكية

والفارابي،،الهيثموابن،والخازن،البيروني:مثل،وتعليم

نبغكما.والكنديرشد،وابن،خلدونوابنسينا،وابن

فيالتراجموكتب،والأدبوالديناللغةعلومفياخرون

كثيرونوبينهم.بأسمائهمحافلةالإسلاميالعربيالتراث

أحراروكتابعلماءوهمحتى-وثيقةصلةعلىكانوأ

والعطاياالمنحمنهمينالونوالأمراء،بالخلفاء-منشئون

الثقافيللعملمتفرغينبوصفهم،والسنويةالشهرية

المسؤولينمجالستتشرفكانتوبهم،والأدبيالعلمي

وغربه.الإسلامىالعالمشرقيفيوالاستشاريةالحلمية

المقياسالعباسيالعصرمنذالمنثور،العربىالأدبيعد

بذوروترجع.حرةأووظيفيةمهنةبوصفهاللكتابةالأول

الكتابوتوقيعاترسائلإلىالنثريةالعربيةالأدبيةالمقالات

عصريفيالمنوالهذاعلىالحالاستمرولقدوالوزراء.

كانوإن،العثمانيالعصروفي،والبحريةالبرجيةالمماليك

فيالعربيالشعرانحطاطمثلانحطقدالعربىالفنىالنثر
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وخيالا،ركيكةوصعة،متكلفةبلاغةفصارأحصور،اتلك

الأفق.ضيق

ال!صابمنالقديمالخطابةأسلوبطوعمنأول

الاإأضطويعاهداي!صملولم،ال!صاتبعبدالحميدالناثرين

أ،د!1كتبمنعدداترجمالذيالمقفعابنبجهد

وبجهدالساسانيبت،بلاطفيمزدهراكانالذيالبهلوي

لتلبيةأحربىاالنثروتطورالمترجإت.منبعدهجاءمن

ومقتضياته.العصرحاجات

يب!تووعظيا،تعليمياالمترجمالأدبهذاوكان

وآدال!بل،المجتمعفىدورهاالختلفةالحاكمةللطوائف

قصار.وقصصأط،وأمثاح!-اصورةفى،المتنوعةمهنها

،الملوكهـأدب،أحضاباأدبفنجدأدبا،كلههذأوسمى

إلخ...الأطباءوأدب،الولاةوأدب،القضاةوأدب

منوغيرههالموظفيزاحضاباأسدىالفنيالقصصأما

سيررالأخباراجامعىعندبدأفقدوالدعاةالوعاظ

ابنسيرةفيإسحاقابنفعلهمانحوعلى،الغزوات

الفرجلأبيوالأغاني،المقفعلابنودمنةوكليلة،هشام

وسواها.،القاليعليلأبيوالأمالى،الأصفهافط

أ!صرافيتقريباالإنشاءديواناختفى.الحديثالعصر

حركتيونشوء،والصحافة،المطبعةلظهورنتيجةالحديث

بدايةمنذالغربيةالادابعنوالترجمةالقديمةالتراثإحياء

واقتصر.الحدسةالدولةوظهور،الميلاديعشرالتاسعالقرن

أمحامةاالوظائفتولىعلىلالدوأ!ةصلتهمافىأممتابادور

!حموأيةأخرىجهةمنالحرةالكتابةوممارسة،جهةمن

أسدوأ،امنشوراتكتابمنقلما!عددباستثناء،خاصة

ليسلكنهقانونيايكونقدبأسلوبيكتبونالذينالرسمية

الدورهذاقصررأواكتاباوليسوامتعلمونغالباوهمأدبيا،

علىورقاباتهاالدولةقيودحدودفي،بالصحافةالعملعلى

بالصحفموظفينالصحافةكتابكانسواء،المكتوب

منازلهم،منبالقطعةمعهامتعاملينأو،الرسميةأو،الحرة

هؤلاءوبعضالشعراء.أوالناثرينالأدباء،منكمواطنين

والمدرسين.الحرفيينمنكانواالأدباءالكتاب

ومع،العربىالوطنإلىالمطبعةمدخولظهرت

ل!ضابةجديدةأدوأروالتلفاز،الإذاعةثم،الصحافةظهور

أجفاوتأ،جهةصوصحفياإعلاميا:مهنةبوصفها

أدليينكشكلينلهماوترجمةوالمسرحياتللقصص

أساليبوطوعت.أخرىجهةمنوعصريين،جديدين

الكتابةإلىالمسجوعةالبديعيةالكتابةمنتدريجيا،الكتابة

غرساقيتلك،الأجمملوبالمرسلةوالأدبيةالصحفية

.خلدونابنودشنها،الجاحظالأولىبذورها

والمجلاتالكتبتنشرللنشردورالمطبعةبوجودنشأت

ومثقفينشعراءمنللأدباءالعامةوالثقافيةوالعلميةالأدبية

والدنيوية،والدينيةاللغويةالتخصصاتشتىفىوعلماء،

الكتابأعدادالنشرووسائلالتعليمانتشارمعفتزايدت

واليوميةالأمحبوعيةالصحفوتنشرأحلماء.واالأدباءمن

الختلفيالصحفيينال!صابفئةفنشأتإنتاجهما،لهما

منكأحرارأوالصحافةفيكموظف!ت،أضخصصاتا

،والأعمدة،أضحقيقاتواالأخبار،كتابمنخارجها

الكتابزاحموابل،والمقالاتوالحوارات،والأحاديث

بمستوياتوالمسرحوالشعرالقصةكتالةفيوالأدباء

غالبا.صحفية

فيوالمدارسللجامعاتالعلميةالمؤأغينكتاباتاتحظى

دورفيالآنللنشركبيرةبفرصأمحرليةاالدوللعض

المدارسطلابعلى!شوياتقررسريعةثتاباتفهىاكنشر.

كتاباتوهى.للناشرينسلفاأعائدامضمونةر،الجامعاتر

وأوالناشمر،الكاتببينأضعاقدافىتقريماأسسبةامحذدة

حسب،دفعاتعلىأو،واحدةدشعة،عمقصوأأجرذات

زمنية.مراحلوعلى،أحساتبواأساشرال!تالاتفاق

والاقتصاديةالسياسيةالساعةكتبتحظىالثانيةأصدرجةوبا

بالفرصة،المثارةالانيةالقضاياوفق،والديسية،والاجتماعية

السوقفىالحرالكتبهذهفتوزيعللنشر.التاليةالكبيرة

الكاتبوأجر.للناشمرينومغرسريعوعائدهانسبياسريع

وأ،التوزيعحعسبنسبةمعه،الناشراتفاقوفقلمجمفيها

.دفعاتأودفعةعلى،الاتفاقحعسبمقطوعا

بدورالنشرفىالثالثةبالفرصةالأطفالكتبتحظى

بنيهاتعليمعلىالقادرةالعربيةالأسرالحرصاننشر،

الناشرينمنالكتبمذهأجورأحشتربويا،ىتثقيفهما

مابسببتكلفتهاوارتفاع،الكتبهذهحجملقلةزهيدة

ملونة.رسوممنتحويه

للأدبهوالنشربدورالنشرفرصةفيايلأقلالنصيب

إلىلالقياسأكبرفرصتهالقصصونشر.ونثرهثثمعره،عامة

مقرراالنقديالكتابكانإذاإلاوالنقد،والشعرالمسرح

حعسبالألأدبنشرفيوالأجر.بالجامعةالمنهجضمن

التوزيع.فيالنسبةحعسبماي!ضنوغالبا،الاتفاق

أوفرالعامالعلميوالمؤلف،الأدبنشرفرصةكانت

العربيةالثقافةعواصمفي،الناشرينمنترحيباوتلقى

ويظهر.العشرينالقرنمنأحشينياتاسنواتإلىال!جرى،

التعليم،وزارةخلالمن،فالدولةبمخاصةمصرفىذلك

المحلياتومكتباتمكتباتها،وفروعالمصريةالكتبودار

كتبهممنكميةالناشرينمنتشتريكانت،بالمحافظات

ودور،المدارسبمكتباتلتوزعها،الثمنمدفوعة،الجيدة

7قبالالإعلىيشحإلناشرينكانمما،والمحليات،الكتب

وزيادة،بخاصةوالادبىالعلميالكتابنشرعلى

للبيعالسوقفيماتبقىوتطرحمنها،المطبوعةالكميات
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إلىالناشر،فأحجمالدورهذاتقلصوقدالقراء.لجمهور

لبطء،الحرةوالعلميةالأدبيةالكتبنشرعنكبير،حد

برغم،الربحعنفضلاالتكلفةاستردادوبطء،التوزيعدور

وأوالفصلية،الكبرىبالعواصمالسنويةالكتبمعارض

الأقاليم.ومحافظاتبالجامعاتالشهرية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حاصةمقالةمنهملكلأفردهنا،أسماؤهموردتالذينالأعلاممعظم

التالية:المقالاتأيضاا!.به

الكتابالشعرالإسلاميةالآثار

ال!شابةالمسنماصماعةالأدب

العربيةاللعةالطماعةالأطفالأدب

لمحلةالأدبا،العرليليصالشأ

المسرحيةالعربيالتشكيليالفنالتلفاز

المقالةالإسلاميةالفنونالعربيةالحروف

المشرالبوليسيةالقصةالرواية

المقدالقصيرةالقصةالسيرة

بدأهاالتعبير،وسائلمنوسيدةالجدارعلىالكتاية

أدواتلذلكواستخدمالعصور،أقدممنذالإنسان

علىونقشهمالقدماءالمصريينكتاباتولعل.مختلفة

المصريونرسموقدالعلماء،عليهعثرماأقدمهيالجدران

حياتهممنكثيرةجوانبعنوكتبوارسومهمولونوا

أخرىبلادلدىذلكمثلويوجد،وحكمهمووصاياهم

وغيرها.الرافدينواديمثل

وأصبحتالوقتبمرورالجدرانعلىالكتابةتطورت

فقد،المقاومةأشكالمنشكلاالشعوببعضلدى

رفضعنللتعبيروسيلةالمقهورةالشعوباستخدمتها

وتأكدت،المحتللطردالدعوةأوالظالمالحاكمأوالمستعمر

مرشحوتأييدالانتخاباتفيباستعمالهاالسياسيةصبغتها

والعبارة،مسؤولأومرشحعلىالهجومفيأو،حزبأو

يعسقطأوفلانيعيش:هيالخصوصهذافيالشهيرة

منكألوانالجدرانعلىالكتابةالناساستخدموقد.فلان

عنللتعبيرأوجديد،محلافتتاحأوسلععنالإعلان

"حج-الإسلاميةالبلادبعضفي-الحجفريضةبأداءالفرح

منالختلفةالأشكالهذهأنعلىمغفور".وذنبمبرور

لأنها،حاليا،انحسرتقدالجدرانعلىوالنقعشالكتابة

ولانتشار،المعماريةوالمنشآتالمبانيلجمالتشويهاتعد

اممتيعابعلىوقدرتهاوتعددهاالأخرىالتعبيروسائل

وأسياسيةأوكانتاجتماعيةالتعبيريةالأغراضكافة

ثقافية.

الكتابةر)تصوأالهيروغليفيةانظر:الكهئوتية.الكتابة

(.الهيروغليفية

شعوباستخدمتهللكتابةنظامالمسماريئالكتا؟

تطورقبلوانتشر،القديمةالأوسطالشرقحضارات

الحروفوتشبه.طويلبزمنالحدشةالهجائيةالحروف

جهةمنعريضةفهىشكلها،فىالمسمارالمسمارية

.الأخرىالجهةمنومسننة

ألواحعلىمنقوشةالمسماريةالحروفمعظمكانت

بأدأةليناالطينيكونعندماالحروفوتكتب،فخارية

لحرارةالألواحتعرضثم-مسننةأداةوهي-المرقمتسمى

تكتبالحروفوكانت.صلبةوتصبحتجفحتىالشمس

.والحجارةالمعادنعلىأيضا

لأن،المسماريةالكتابةترجمةفيصعوبةالعلماءلقي

إلىبالإضافة.مقاطعأوكلماتكانالحروفمنالعديد

تفاسيرهااستنبطتالقديمةالشعوبمنكثيرافإنذلك

للرمزيكونفقدولهذا.المسماريةالكتابةلرموزالخاصة

.عديدةمعانالواحد

ابتكرواالذينهمالسومريونيكونأنالمحتملومن

الكتابةأشكالمنمختصركشكلالمسماريةالحروف

الواديفيالمسماريةالنقوشأولىوجدتوقد.المصورة

شرقيجنوبالانيسمىفيما،والفراتدجلةلنهريالأدنى

..مق0003عامإلىالنقوشهذهتاريخويعود.العراق

العامفىالمسماريةبالحروففخاريلوحأولكتبوقد

النصراني.التقويمبدايةقبيلأي،ذلكنحوأوللميلادالأول

مثيلاتهامنتعقيداأكثرالسومريةالمسماريةوالرموز

والبابليونالسومريوناستعملفقد.الأخرىالشعوبلدى

ورموزواحدمسماربينماتتراوححرف006مننحوا

استخدموقدأكثر.أومسمارأ03منمكونةمعقدة

حرف002نحووالعيلاميونحرفا035نحوالحيثيون

فقط.حرفا93الفرساستخدمبينما

المسماريالخطمننماذج
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الأولىاأطمرةالسماريةالكتابةترجمةالعلماءحاول

أ،اشحاأبدىإذ،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفي

مسماريةبنقوش!اهتماماالح!تذلكفي،الاوروبيون

م!ضوبةالنقوشهذهكانتر.إيرانغربيفياكتشفت

طوأ!ويبلغوالعيلامية،والبابليةالفارسيةهيلغاتبثلاث

عليهأطلة!جرففينحتتوقد،م09النقوش!هذه

.روكبهستن

السيرترح!االميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف!في

أغارسىاالجزء-الإنجليزيالدبلوماسى-دولينسونهنري

أعسماناهذانويصف.البابلىبالجزءأتبعهثمأولآ

أغرناأواخركط،لال!وداريولرالفارسىالملكإنجازات

فزةفيترجمافقدأسيلامياأغسمااأماالميلاد.قبلأصسادسا

فكشىأمحلماءاانترجماتهدهوساعدتجدا.متأخرة

المسمارية.النقوشطلاسما

مئاتاحخشا!الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةمنذتم

عليهادقشتالتىوالحجارةالفخاريةالأأ!احمنالآلاف

شتىصيالمعروضةاخقوشاهذهوتساعد.مسماريةكتابات

أغديم.االبشريلالتاريخمعرفتهمإثراءفيالعلماءالعالمأنحاء

.الاتصالات:أيضاانظر

وإيصالدلتسجيلمباشرةطريقةاليدويئا!اقي

مرئى،تمث!صيمعاأجدارأطعقلإنتاجإنهاحيثالأفكار،

مناعديداالحديثةأضقنيةاأساألتحت.الورقعلىومسجل

،أجيالاتاإدحالمثل،الأخرىال!ضابيالاتصالطرق

الساسمازالوأحصن.بالحاسوبالنصوصومعالجة

طواليستخدمونهاوسوفاليدويةالكتابةيستخدمون

وفهمأهميتها،ببيانجديرةفهيلذا،قادمةكثيرةسنوات

عملها.كيفية

تدلفهيبمالكاتبعنالكثيراليدويةالكتابةتظهر

وتعكس،عليهأصالعهبصمةتدلكماالفرد،علىتقريبا

منللكاتبدرسالذي،اليدويالكتابةنموذجماحدإلى

زيادةإنالخبراءبعضقالفقد.شخصيتهإلىبالإضافةقبل

أجدوية.اكتابتهفيتظهرربماالفردفيالشخصيةقوة

ا!باشرةالنتيجةورقيةصفحةعلىالم!ضوبةوالحروف

أحضابةاأثناءالمحتدفالشحصرأسدا،اليدلحركةالمرئيوالأثر

تكونالبالالهادئوالشخص،كتابتهفيذلكأثريظهر

الشخصينهذينمنكلكتابةتظهر.كذلككتابته

نفسها.بالويقةيكتباأنعلىدرباأنهمابرغم،مختلفة

الكتابةأثناءالكات!إحساسأيضااليدويةالكتابةوتظهر

زمنمنبعيدحدإلىاليدويةالشخصكتابةتختلفوربما

المراهقة،سنفيغالباالاختلافاتهذهوتظهرآحر.إلى

وتختلف!.شاملوتطورنموحالةفيالضخصيكونعندما

نحوالكاتبواتجاهأ!وىوفقااليدويةأعتابةاأيضا

ال!صابة.موضوع

الكتابةاستخداماختلف.اليدويةالكتابةاستخدام

إدخالبعدالأخيرةالسنواتصيبعيدحدإلىاليدوية

النصوصومعالجة،البياناتإدخالمثل،الحديثةالتقنية

منوبالرغما.والمكاتبوالكلياتالمدارسفيبالحاسوب

مهارةالجيدةالذاتيةاليدويةالكتابةمازالت،التقدمهذا

الرسالةتحمل.الختلفةالحياةأمورمنالعديدفيحيوية

وتذكر.والعائلةأ!لأصدقاءخاصامعىأجدابخصأالم!صتوبة

ويجلب،نفسهبال!صاتبباليدأظرفاعلىالعنوانكتابة

القلقأوالارتياحإمااليدبخط:كتالتهاأ!ةالهـسامحتوى

العمللصاحبيدويةأ!ةرساتوحيأنتستطيعو.أطقارئ

وسيلةاليدويةالكتابةوت!صن،أطوظيفةالمتقدمعنأح-ا

.المتمرسأمحاماأططببنادعةتشخيصية

،المدارسفيللتعليمالأولىأصشواتاشيالتركيز،يتم

تعليمعلىالمدرمعونيركزحيث،اليدويةالكتابةعلى

وقدونسخها.الأفكارتدوينعندولحريةلوضوحأس!ضالةا

فيولكن،بسرعةأممتابةاعلىاهتمامهمبجللايلقون

أمراأجدويةاالكتابةتكونوالجامعة،الكليةر،الثانويةاطدرسة

السرعةتكونالتيالامتحاناتوأداءالملاحظاتالأخذمهفا

نأالمناسبغيرومن.الوضوحالأه!يةمماثلةأهميةذاتفيها

النصوصومعالجة،البياناتوإدخال،تبةأحطاالآلات

وأداء،الملاحظاتتدوينفيأسقل!اامحلىبالحاسوب

أداءفياستخدامهاتزايدمناشغماعلىأ،متحالات1

إلىالراشدونالدارسونويحتاج.المقالاتوكتابةأ!اجباتا

فىالسجلاتوحفظ،المسوداتوعم!!،الملاحظاتأخذ

الكاتبلاستخدامالكتاباتهذهمثلوتكونمهن،عدة

الآلةعلىكتالتهاإلىبعدفيمايحتاجقدأضيوا،نفسه

يكتبمايقرأأنالضروريمنكانإذاطباعتها.ثم،الحاتبة

نأالواجبمنفإنه،الآخرينقبلمنوتعليماتنصوصمن

بالغ.باهتماماليدويةالكتالةفىوالوضوحالمعياريةتحظى

التعليماتإنحيثبطهئا،اكثرالكتابةت!صنأنيعنيوهذا

عنوانفكتابة.وخيمةعواقبإلىتؤديقد،الواضحةغير

،الاجتماعاتحضورمنالتمكنعدمإلىتؤديقدخاطئ

تؤديقدواضحةغيرلطريقةأحضالةوا.اشسائ!!شقدوإلى

يقومقدأوخطأ،علاجاالصيدلىيصرفأنإلىأيضا

اليدويةالكتابةإنوحيث.خاطئةجراحيةلعمليةالطبيب

السهلمنفإنهالحروفإلىبالإضافة،الأرقامأيضاتشمل

كتابتها.إساءةعندالأرقامقراءةفيالشخصيخطئأد

ويساهم،اليدويةللكتابةومهماآحرامشخدامالتوقيع

الكاتبليدالمدركوغيرالمتساويوالضغط،أضتئالمرئيا

وثائقوأيوالوصاياالشيكاتعلىالتوقيع!علامةفي
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إجراءعلىللتصديقالتوقيعاستخداموعند.مهمةأخرى

تحمل.الوضوحمنأهميةأكثرالتوقيعفيالتماسكيكون

اسمفيالتيللحروفقليلاتشابهاالتوقيعاتمنالعديد

الموقع.الشخص

التيالرسميةالكتابةهىالخطأوفنبالقلمالكتابة

ويوجدالحاضر.عصرنافىيدرسفنىكشكلاستخدمت

الكتبةبولمماطةيستخدماليدويةالكتابةمننموذج

للكتابةالعاديالنموذجوهو،والكتابوالسكرتيرات

تكونأنويمكن.قرونعدةقبلاستخدمالذياليدوية

أشكالأصبحتفقد.رسميةغيرالجميلةاليدويةالكتابة

اليدويةالكتابةبأقلامأوبالفرشاةوالمكتوبةالذاتيةالحروف

.الفنونأنواعمننوعاالرفيعةالرؤوسذاتبالليفالملبدة

النماذجفىتنحصرألايجبالجميلةاليدويةوالكتابة

فن.،الخطان!:.الكلاسيكيةاليدوية

الحروفتصنيفيمكن.الكتابةمنمختلفةأنواع

الحروف:فئاتشكلعلىالإنجليزيةاللغةفيالمكتوبة

والحروفالكبيرةوالحروف،المتصلةوالحروفالمنفصلة

هنالك.خاصةاستخداماتمنهاواحدولكل،الصيرة

تكونأنيجبولكن،اليدويةالكتابةفيمستوياتعدة

هوالكتابةمنالهدفإنحيث،مقروءةالكتاباتجميع

نإوحيث-الحاضرعصرناوفي.الناسبينالاتصال

تحتا!الكتابةنحوفالاتجاهات-مهمشيءغالباالسرعة

أنواعثلاثةأونوعينإلىنحتاجربماأكثر.مرونةإلى

قدالتىالختلفةمإلمواقفللتعاملالكتابةمنمختلفة

الخاصة،للمناممباتخاصةالكتابةفيبطيئةيداتشمل

ويدا،الامتحاناتوأوراقللمقالاتالكتابةفىسريعةويدا

القوائم.أوالملاحظاتلأخذالكتابةفيسرعةأكثر

وليس،الورقةقراءةعلىقادرايكونأنالممتحنيحتاج

لكيينبغيمماأكثرببطءيكتبواأنالطلابمنمطلوبا

يفقدون!موفلأنهموضوحا،أكثركتاباتهمتكون

لايمكنإنهحيث،المطلوبيكملوالمإذا،معينةدرجات

المدرصعونيلقي.تكتبلملكلماتدرجاتتعطىأن

علىليحصلواأليدويةالكتابةعلىعابرةنظرةوالممتحنون

فييساعدأنيمكنوهذا،العامالكلامسياقمنالمعلومات

الشخصيةاليدويةالكتابةيكتنفالذيالغموضإزالة

وأمقالكتابةعندأهميةأكثرالدقةتكونربما.السريعة

يكونواأنالطلابيحتاجلذابمأجنبيةبلغةامتحانورقة

ويجب،واضحةالحروفكلتفاصيلأنمنمتأكدين

،الوضوحفيحرصاأكثريكونواأنوالصيادلةالأطباءعلى

مهمة.معلوماتيكتبونإنهمحيث

فيالكبيرةالحروفتستخدمأنوتكرارامرارايقترح

ويقصد.التفاصيلفىالإسهابعندالإنجليزيةاللغة

قراءتها.تسهلوبذلكمفصولةتكونأنالكبيرةبالحروف

التأنيوليسالإلصرأعغالباالناسيحاولذلكمنوبالرغم

وهذا،ببعضبعضهاالحروفربطبوساطةالكتابةفى

الحروفربطإنحيثالمقصود،الهدففقدانإلىيؤدي

قراءتها.ويصعب،مألوفغيرأمرالكبيرة

الكتابةتعليم

تدريسإلىتحتاجبل،طبيعيةمهارةليستالكتابة

آلةعلىالعزفمثلحركيةمهارةإنها.ودقيقمنتظم

البدنيةالرياضةفيالعضلاتوترويض،موسيقية

المعقدةالحركاتعلىاليدتدربأنفيجب)الجمباز(.

معا.والعيناليدتعملأنويجبكما،حرفبكلللقيام

مستعدينيكونواأنيجب،للأطفالالكتابةولتعليم

منتمكنهمنمومرحلةإلىيصلوابأنوذلكلل!ضابة؟

المرحلةإلىوأيضاكتابتها،وإعادةالحروفعلىالتعرف

بالاخرين.الاتصالفيهايرغبونالتي

علىالمتدربويتعلممهم،شيءوهوالمبكر.التدريب

الأفضلمنالتيالموضوعاتمنالحروفتشكيلكيفية

تقسيمالممكنومن.الدراسيةالحياةبدأيةمنذمعهاالتعامل

الجزءيهتمنفسهابمالأهميةلهماجزءينإلىالكتابةتعليم

الثانىالجزءويهتمذاتها،والحروفالكتابىبالنظامالأول

الطالبةتعلمالمعلحةهذه.التعليمفىالمهحةالعماصرأحدالكتابةتعليم

الصحيحة.الكتالةكيفية
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كيفيةتشملوالتى،اليدويةللكتالةالعمليةبالنواحى

أح!صالقلممسكوكيفية،الورقةوضعوكيفية،الجلوس

نأالكاتبويحتاج.كتابتهفىمرتاحاالكاتبيكون

دأيضمنأنعليهويجب،ال!ضابةأثناءبحريةذراعهيحرك

أسه.مزعجاشيئاتصبحلنالكتالة

الظر:.السنينمئاتقبلالكتابيةالالفباءنشأت

نتحدثهاالتياللغةمعلتتناممبالألفباءوصممتالألفباء.

خاصةقوانينكتابينظاملكلنستخدمها.التيوالأدوات

ال!ضابةاتجاه-أ:التاليةالقوانينتوجدالعربيةاللغةففيبمبه

دأيجب-2.الصفحةأعلىمنبدءااليسارإلىاليمينمن

ربماو.خاص!اتجاهفىيتحركومعينمكانمنالحرفيبدأ

لاشكمماوأس!،المنفصلةفالحررمعذلكأهميةلاتبدو

.ومدركمتحركبنمصأتربطأنيجبالحروفأنفيه،

بم!!انأ!همعوبةامنعادةي!ضناتطئةالحركةتتكونحالما

الحروفحركةفيالمبكرفالتدريبالسببولهذاتغييرها،

مختلفةوانخفاضاتارتفاعات3-للحروفمهمأمر

اليدوية.الكتالةقراءةسهولةعلىتساعد

بسيطةالحروفتعلمهوالأطفالإليهيحتاجماأولإن

مث!للمتعلماشرحهاالواحبمناخرىأموروهناك.الرسعم

منأهميةأكثرهذهر،والمسافاتوالمنفصلةالمتصلةالحروف

لعض.معبعضهاالحروفتناسقأوالانحدارمقدارمعرفة

هو،صانأسلوبالأيالجيدةيةاليدوأحضابةاعلامةإن

لتحيئاأضماذخااستخداموي!ضرواحد.نمطعلىالثبات

بحرية،أعتابةايستطيعونحالماول!ش،للأطفالمفيدا

وبهذا.لهممريحاال!صاملأستدريبايكون،جيدةوحركة

وطرقهمالذاتيةحروفهمتطويرفيالبدءالأفراديستص!!

الكتابةفيوالكفايةالنضيجإلىبدورهاتؤديالتيالختصرة

عنالخروجعدمالذاتيالتطورهذاشروطمنوإن.اليدوية

.المكتوبقراءةعلىوالقدرةالوضوح

أمرالكتابةأثناءتبال!ظوضع.اليدويةالكتابةطريقة

يجلسالتيالويقةتؤدي.الجيدةاليدويةالكتابةشيمهم

إلىالورقةوضعوأماكن،القلممسكوطريقة،أمماتبابها

يكونأنفيجب.للحروفالفعليةللكتابةكثيرةاختلافات

وي!ضن،المطلوبالارتفاعفيالمنضدةأووالطاولةالكرسي

الورقةوموقع،المستويالسطحمنأفضلغالباالمائلالسطح

المسافةتعطىأنويجب.الجيدةللكتابةومشجعمهمشىء

ومنلهما.المناسبالوضعوإيجادلتجريبللأطفالالكافية

فيالمستخدمةاليدجانبإلىالورقةوضع،عادةالأفضل

مايقومونال!شابيرىألىإلىلدورهيؤديوهذا،الكتابة

الجهةفيالورقةاليمنىاليدمستخدموويضع.بكتابته

الجهةفياليسرىاليدمستخدمويضعهابينما،اليمنى

ذلك.فيرغبوالوقليلا،الورقةإمالةيمكنوبهذااليسرى

ليدمريحايكونالذيإنوالحبر.الرصاصأقلام

تمامالايناسبربما،الكتابةمنمعينانوعاينا!سبأوما،

الثخينفمنها،الأقلامامنأصعديداأنوهنا.الأخرى

وهنالك،الشكلوالمسدسواطثلثأ!دائريواوالرفيع

ويحتاج.والثخانةالنعومةدرجةفىاختلافأيضا

منويكون،الأقلاممنمنوعةمجموعةإلىالأطفال

الأنواعتجريبعلىالتلاميذكبارتشجيعالمناسب

.ال!قلاممنالختلفة

لاتوجدلذاال!ضابة،لإنجازأطرقاأعديدصايوجد

الطريقةحققتالقلما.مسك!يافيةصتسهلةقوان!ت

الأوليين-)الأصبعينالثلانةبالقوائمالقلملمسكأضقليديةا

استخدامفيجيدةنتائج(الإبهاممع-أحسبابةوأأ!سطىا

جيداالحديثةالأقلاموتعم!!الحبر.!أقلامارصاصرأقلام

قدوالذي،القلم!سمكآخربديلوهذا،استقامةأكثربزاوية

ذاتالأقلامباستخداموذلككثيراي!صبونالذينيساعد

الرؤوسذاتالأقلاموكذلك،الرفيعةالليفيةالرؤوس

عمودية.بطريقةمسكهاتقريباالمم!شمنوالتى،ال!صوية

فيالارتياحعدممنيعانونالدينالطلابيضع

ترتيبقبلوذلكبموالوسطىالسبابةبينأغلمااالامتحانات

فوائدإلىتوصل.القلممسكفيركبتهماعسدأصابعهم

كلورتالعصبىالجهازفيالبلجيكىأ3العاالمسكةهذه

المسكةهذ!،أم069عام11أم049عامص
وسممىءمم!

للقلم.كلورتبمسكةأحيالا

جراردوسمثلالماضيفيال!ضابةمعلموأدرك

الإنجازطريقة!تالعلاقةأم(495-511)2مركاتور

يتغيرفعندما.الحروفأشكالمنينتجوماالقلمومسكة

الحديث،العالمفيتمتوقدالاخر.تغيرإلىيؤديعنصر

نتائجعنالنظربغضالكتابةأدواتفيواسعةتغييرات

اليدوية.للكتابةذلك

اليدمستخدمويجدربما.اليسرىاليدمستخدمو

صممتأنهايبدوالتيالكتابةحروففيمشاكلاليسرى

الإنسانيغيرألايجب.اليمنىاليدمستخدميلتناسب

يستخدمبطبيعتههوكانإذاالكتابةفيالمستخدمةاليد

أسسهل،لهالحياةتجعلقدالأفكارمنفقليلبماليسرىاليد

قليلا.مرتفعكرسي-أ:التاليمنالأعسريستفيدقدلذا

وبمرور،الورقةعلىثقوبالايتركناعمرصاصذي2-قلم

مسافة3-.الورقةلايلطخحديثاقلمايستخدمالوقت

يريحمكانفياليسرىالجهةفيالورقةلوضعالطاولةعلى

هذه.السنمنقريباالقلممسكعدم4-.والعيناليد

فياليسرىاليدمستخدميتساعدالعمليةالتوجيهات

براحةالكتابةوكذلك،مايكتبونرؤيةفيوذلك؟الكتالة

.اليسرىإلىاليمنىالجهةمن
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الحروفكتابةعنداليسرىاليدمستخدمويحتاجقد

الأولىالمراحلفىالتوجيه-أ:مثلمحددةمساعدةإلى

وفي،اليمينإلىأليسارمنالانجليزيةكتابةعندالاتجاهفي

اليدمستخدميبعضيجد2-.المنفردةالحروفحركة

المائلةالحروفكتابةفيصعوبةالكنابةفىاليسرى

عندمافقطمشكلةهذهوتصبح.الأمامإلىالإنجليزية

نموذجاتباععلىأليسرىاليدمستخدمويجبرأويطلب

-3الخلفإلىمائلةالحروفكتابةعلىينتقدواأومعين

بعضربطفيصعوبةاليسرىاليدمستخدمويجدربما

قلةتؤدي.اليمنىأليدمستخدميعلىالسهلةالحروف

زيادةإلىغالباالورقةعنالقلمورفع،الحروفبينالربط

الكتابة.وفاعليةالكاتبراحةفى

وطنيةنماذجالدولبعضتمتلك.باليدالكتابةنماذج

النموذجمحاكاةعلىطفلكلويتدرب.اليدويةللكتابة

بعضوفييليها.فيماوأحياناالابتدائيةالمدرسةفينفسه

أخرىدولوفي،المحليةللحكوماتالقرارشركالدول

بعضالطلابيواجهأنويمكنذاتها.للمدارسالقراريترك

،أخرىمنطقةفىجديدةمدرسةإلىالانتقالعندالمشاكل

ليسأمروهو،وأسلوبهمكتابتهمنموذجتغييريلزمهمولهذا

سهلا.

المشكلةمثلاليدويةللكتابةالوطنيالنموذجيتجنب

يعنىقد.أخرىمساوئفىيقعولكنسابقاالمذكورة

متشابهةكتابةالأطفاليحققأنبعينهنموذجعلىالإلحاح

نأالكتابةهذهمثلمقدوروفيمظهرها،فيومنتظمة

الكاتبلاشعلمولكن،الفصلداخلجذاباعرضاتعطي

للكتابةالوقتيحينوعندما،وحيويةشحخصيةاختصارات

والمبنيةالجميلةالكتابةذوالتلميذلايستطجعقد،بسرعة

بأخذيستمرأناليدويةللكتابةالسليمةالمعاييرعلى

الابتدائية.المرحلةتليالتيالمراحلفيالملاحظات

ولكنالاخر،منأفضلنموذجاأنعلىبرهانلايوجد

شيءالمدرسومدخلطريقةأنالناسمنالكثيريعتقد

نأالأسلوبفىالحريةزيادةلاتعنيحالكلوعلى.مهم

نأالخطأمن،المقابلوفيالجيد.العرضمحاسنننسى

جماليةبطيعةتحظىالتيالجميلةأليدويةالكتابةبيننخلط

اليومية.اليدويةالكتابةوبينتقليديةوفنية

الكتابةفيتستخدمالتيالحركاتتقسم.الوصل

يكونحيث،الكاتبيراهاأنيمكنحركاتإلىباليد

عنالقلملرفعالكاتبلايراهاوحركات،الورقةعلىالقلم

بينالوحيدوالاختلافالسطر.موازاةفىاليدوتتبعالورقة

فيالقلمأنهوالمتصلةوالحروفالمنفصلةالحروف

تملي.الحروفبينليربطالورقةمنلايرفعالمتصلةالحروف

الكلمةتكتبأنوترىالكتابةنماذجبعضالمدارسبعض

يجبالربطبأنأخرىترىبينما،القلمرفعبدونالواحدة

.الحروفمنمعينلنوعفقطيكونأن

وأالرسقمنمصنوعةبأقلامالماضيفيالناسكتب

منتصففيالكاتبتوقففلو،معدنيةرؤوسذاتبأقلام

كانولذاالحبر،مننقطاأوأثاراوتركالقلمسالالكلمة

ونستخدمضروريا.شيئاالكتابةفيالربطأوالاستمرار

تحتاجقد.مختلفةبطرقتمسكالتيالحديثةالأقلاماليوم

لتحريكنحتاجقدأوالكلمةوسطفىللراحةأصابعنا

علىعادةالكتابةمدرسويقترحالسطر.طولعلىأيدينا

تحتاجوقد.ذلكفييرغبونعندما،القلميرفعواأنالكتاب

الكتابةمنأكثرالقلمرفعإلىالكبيرةالدائريةالكتابة

الشكل.البيضيةالصغيرة

اليدوية؟الكتابةفيالإسراعفيالروابطبعضتساعد

وإعادةالقلمرفعفييصرفالذيالوقتلقلةوذلك

جمالأأكثرالكتابةالروابطبعضوتظهر.أخرىمرةوضعه

أكثرسيئةبطريقةالمتصلةاليدويةالكتابةوتكونونضوخا،

ذاتها.الكتابةفيكفاءةوأقلالقراءةفيصعوبة

علىغالباالطلابينتقد،الحروفوصلتعلمعند

الحروفلكتابةينصرفونوبهذا،كتابتهمترتيبعدم

ويحتاج.ناضجةكتابةتطويرمنيائسونوهم،المنفصلة

مستوىإلىبهبالوصولوالجديرالجيدالتدريبإلىالوصل

الأفراد.حاجاتيناسب

اليدويةالكتابةمشاكل

غيرتدريساالأطفاليدرسعندماعادةالمشاكلتظهر

بدنية.مشاكلهناكتكونعندماأو،مناسبغيرأوواف

والعيناليدبينالتنسيقومشكلة،الرؤيةأوالبصرفمشكلة

العملفيمعاوالعينأليدلاشتراكوذلك،الكتابةفيتظهر

تؤثرأخرىمشاكلنتيجةالسيئةالكتابةوتكون.الكتابي

والتوترالتهجئةصعوباتأنفنجد،الحروفكتابةفي

تدل.الكتابةفيالاسترسالفيجميعاتؤثرالارتياحوعدم

التحديوأن،مشكلةهنالكأنعلىالضعيفةالكتابة

ثمومنالمشكلةتلكعلىالتعرفهوللمدرسينالحقيقي

عليها.التغلب

صحيحةغيرحرفلأيالأساسيةالحركةكانتوإذا

منشمأنلابدالحرفحركةتغييرولكنتغييرها.وجب

وهذا.الجسميةالزوايامنالكتابةعلىالتغلبخلال

التيالطريقةكانتإذاماألاعتبارفييؤخذأنيتطلب

لا.أمالكتابىالرسمعلىتؤثرالقلمالكاتببهايمسك

وتأثيريدهإلىبشخصالحادالتوترانتقالامكانيةوكذلك

حركةلتغييرويقترح.للحروفكتابتهطريقةعلىذلك

مختلف.اتجاهفييدهتحريكالكاتبيتعلمأنالحرف
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إحداممافتغيير.والحروثأجدالينوثيقارتباطهناك

وانسجامالميلمث!!خصائصإن.الأخرىتغييرإلىيؤدي

ال!صاتبمسككيفيةعلىتعتمدبعضمعبعضهاالحروف

ال!صابيستطيعهداوبمعرفة.يدهوضعأماكنأو،للقلم

قد.مشاكلهمح!!وبالتافي،الارتياحثهاومنالتجريب

تقليدطريقعنحضابتهأعاتبايحسنأنالنادرمنيكون

صتأنهالخطمدرسيمنال!سيرويعتقد.للكتابةآخرنموذج

أحرىيتئطريقةأنأحضابتهال!صاتبلتحسينالأفضل

أفضل.

فىوالإطراءأمحمليةاالمساعدةتساهمأنالمحتملومن

شىءالموضوعيغيرشالنقدأضقد.امنأكثرالكتابةتحسين

مثلىأ!ناقدةاأضعليقاتابعض!تشيرقدمجد.وغيرمثبط

وأأصفحةاإطارخارنيكتبأنهإش"سيئةبطريقة"!كتب

غيرحروفهأناوإملائيةءأخص!ابسببمتكررامحوابهأن

مقبولأومقروءهولماالحكمفإن،ذلكإلىإضافة.مقروءة

وتفضيلهوخبرتهأغارئابتوقعاتومتأثرذاتىشيء

أش!ضابة.اصمع!!لأسلوبالشخصي

تاريخدةنبذة

أحضابةاأنظمةأزلاخترخ.الأولىالكتابةطرق

سجلاتحففأإلىالحاحةبأهميةالناسشعرعندما

منأغديمةاالحضاراتواختفاءتتئظهورويم!ش.دائمة

وتصعبالحضاراتتتلاشىقدلذأ!ك.كتاباتهمخلال

لحفظكتالينظاميتوفرلمإذاتطورهاحركةتتبعإمكانية

عدةخلالمنمنفصلةاعتابةانشأتتاريخها.

بمناطهتوجدتالتيالطبيعيةبالموادوتأثرتحضارات

عامحواليسومرفىا!لسماريةالكتابةنشأت.مختلفة

هذهونشأت.المسماريةالكتابةان!:..مق0003

الكتابةلأشع!ظمنشكلوهو،المقطعيالنظامعلىالكتابة

الكتابةنشأتتقريبا،الزمننفص!وفي.أساساالتصويرية

تلككتبت.الهيروغليفيةانظر:مصر.فىالهيروغليفية

وأالقصبأقلامبامحتخدامالبرديورقعلىالعلامات

الصينفي-الشرقأقصىوفي.صخريةكتلعلىحفرت

حروفاأصعبحتأنإلىوتطورت،الكتابةمننوعظهر-

فيمستخدماأضوعاهذازالوماأفكارا،تمثلرموزاأو

السندواديحضارةأصحابوا!شخدمالحاضر.عصرنا

فعلىللأشمياء.تصويريتمثيلوهيالتصويريةالكتابة

الكتابةأماذاتها.للشمسالشمحه!صورةترمزالمثالسبيل

وكلاالضوء.تمثلالشمسفصورةالرمزيةأوالفكرية

لغةأيفيفهمهمايمكنإنهحيثمفيدانالنظامين

لافتاتفيالحاضرعصرلافيمستحدموكلاهما

عالميا.المميزةالشوارع

البحرمنطقةحولأس!صابةواالحضاراتانتشرت

منالحاليةالهجائيةحروفناوتطورت.المتولمسطالأبيض

العربية.الكتابة؟الكتابةانظر:.النبطيةالحروف

هذهانتشرتوقد.الصينفيالاليةالعباعةااخترعت

القرنبداياتفيالعالمبلدانولاقيأوروبافيالوسيلة

الكتبإخراجعلىهذاوساعد،الميلاديعشرالحامس

النظاموتطورالتعلمانتشارعلىساعدكمابسرعة

الأكثرالمعاييرمنأضهجئةواالمدرسةوأصبحت.المدرسي

لذاالجيد،التعليمعلاماتمنأش!صتابةشا،المجتمعفىرسوحا

لتعليمهمالكبيرةالأسرعندأحضابةاشينأسارعوااضفو

الجديدةوالجامعاتالحكوميةالدوأوينخلاا!صو.أحضابةا

إلىأدىشاملكتابيعم!!هناكشان،أكربوااخشرقفي

وظهرت.دينيةوغيردينيةأمورعدةشيال!ضابةاستخدام

وهذه،متنوعةلأهدافأعتالةامنمختلفةأش!صال

.لأخرىدولةمنتختلفوالأهدافالأشكالا

أنحاءجميعفيأجدويةاالكتابةاستخدامطرقتغيرت

التامئأغرناأواخرفيتبةال!طالاأسةاحتراعحتىأ-ا،العا

الكتبة.معاناةمنكثيرعلىقضتا!والميلاديعشر

عصرنافيالأخرىالحديثةأضقنيةوا!الحاسواستصاأ

بالثباتتتميزكتابةإنتاجفيالإحهادمنأضقلي!!االحاضر

أسسرعة.شاأ!ضوحاو

أدواتفيالهائلأضطورامعأجدويةاأس!ضالةارتتموأ

لظهورالريشمنالمصنوعةأمحريضةاالأقلاماوأدت،أحضابةا

المعدنيةالرؤوسلذواتثمومن،الرؤوسذاتالأقلاما

الرؤوسذاتالأقلامإلىوأخيراالحبر،أقلاموإلى،الرفيعة

الرفيعة.الليفيةالرؤوسذاتوالأقلام،الحديثةال!صوية

وطرقااللغاتفيخاصةجديدةأشكالاتغييرحس!!جلب

شيح!ذاتهابحداليدويةوالكتابة.القلممسكفيجديدة

علىالناسعمللذابمالأولىنشأتهاعندومثيرمشوق

وكذلك،احتياجاتهملتناسعبأ!اجديدةأشكالتطوير

المستقب!!.فيأحضابةاوأدواتاصرت

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

السريعةا!كتالةااللعة،الصيحيةالاتصالات

العرليةلكتابةاحسةلقرااللاختزالا

احسمماريةالكتابةالقلمالأا!اءا

اللغةالرصاصالقلمالأوتوحراثا

الخطوطةعلم،القديمةالحتا،تالحطاساتتحرير

الهيروغليفيةلكتابةاالزقيم

اللغة،اليالاليةاضصويردةااعتاسةاالتهحئة

علم،الخطوط

حابة،السمادالأبيفأوالمماءأيضاويسمىك!راتا

مدةعلىالن!فىتأثيرهاويعتمد،العينعدسةتغشي
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الذي،الكتانبذرةزيتعلىالبذوروتحتوي.الجودةالعدسةفيتظهرالتيالصغيرةالبقعتسببفقد.الغشاوة

له!أنكما،والورنيشالطلاءفيأساسئايستعمليؤديالبقعهذهوجودأنغير،تسببهلاوقدللبصر،فقدانا

الطية.الاستعمال!تينئكلنهقدممامعتما،منهاجزءاأوالعدسةجعلإلى

واحدانوعاولكن،الكتانمننوعا023نحويوجدأوواحدةلعينالتأثيرذلكيحدثوقدالإبصار.فقدان

بشكليزرعالذيالشائ!)الكتانيوسيتاتيسيموملينمهومعا.للاثنتين

أجلمنالنوعهذامنالختلفةالأصنافوتزرع.تحاريال!يئبؤبؤخلفوتقع،صافيةالعاديةوالعدسة

والبذور.الأليافيدخلالإبصار.مدىتركيزعلىالعينوتساعد،والحدقة

أزهارولهام،،وه.،هبينالكتاننباتطولويبلغشمفافنسيجوهي،القرنيةطريقعنالعينإلىالضوء

أجلكتيزرعالذيالصنفوجهميززرظء.أوبيفاءإمابعضهاالضوءأشعةبثنيالقرنيةوتقوم.العينمقلةيغطي

كتاناما.القمةعندتتفرعرفيعةساقالهبأنالأليافو!ىواأكأالاشعةبثنيالعدسةوتقومبعض،نحو

أنهكما،الأليافكتانمنأكثرالتفريعغزيرفهوالبذورا!صبيالغثاءمنطقةوهي،الشبكيةعلىصورةتشكل

ابئور.أ!ممنىعددايحملالضوءأشعةبتركيزالعدسةتقوم.العينمقلةظهرتبطن

الضوءلتركيزوسميكةمستديرةفتصبحشكلهابتغيير

.ص!-القادمالضوءلتركيزتنبسطثم.الغريبةالأجساممنالقادم

ع!صك!!ب!)+.البعيدةالأجساممن

-س-هـس+7حئي!تقدمفكلمابمالسنبتقدمالعادةفيالكتاراكتيرتبط

3سس!؟--بحضوفقدتمرونةأقلالعدسةأصبحت،بالشخصالعمر

لا-ص!كر3العدسةتصيروحين.الشبكيةفيالضوءتركيزعلىقدرتها

ح!:خص-بدايةيعنيوهذا،شفافيةأقلتصبحلأنتميلمرنةغير

!?لالملاسس.الكتاراكتيصمبحقدالنهايةوفي.العدسةبانسدادإصابتها

للبصر.فاقداحينئذفيصئالمرءالعينتملأبيضاءغشاوة

لم/لمسبيلفعلى،الكتاراكتأيضاالأمراضبعضتسبب

لمأيصابونالذينالأفرادعنددائماالغشاوةتحدثالمثال

والجروحالعيونالتهاباتتسببوقدالسكر.بمرض

ريت(اليمين)إلىالكتانبذرةوتتج.وأديافهبدورهلقيمةيقيمالكتانكما،بالكتاراكتالأطفالبعضيولدقدكذلك،الغشاوة

صناعةفياليسار()إلىالأليافكتادويستعملالكتاد.لدرة.الكتاراكتالأشعةمنوأنواعالعقاقيربعضتسبب

كتانحصادفيالآلاتباستعمالالمزارعونويقوم.المنسوحاتأنواعم!فى!جأو!عكينيةالأطباءويجهل

(.السفلىالصورة)الأأجا!لمعظمأل!بصارتحسنانيمكنالجراحةأنإلا،الكتاراكت

الحالاتمعظمفيالجراحونويقوم.أممتاراكتأمرضى

كايخ؟بنءلإ،-!لم--ج؟منبدلآبلاستيكيةعدساتويضعونالغشاوةبإزالة

؟ءعء!ؤظد!ؤم!لىداخ!الداخليطالعدسةتسمىالخلفيةالعدسات

!ا،كا-ولرر-كلهعمهدب-!"كا!!؟ع.الشبكيةدأخلالضوءبتركيزالعدساتهذهوتقوم.العين

؟!!!!7كاكا!ورى4،-"يم!ء""3!عأنالكتاراكتجراحةلهمتجرىالذينمعظمويستطيع

وء،ضع!،33سبز!،العاديةبنشاطاتهمالقياممبنيمكنهمبقدريبصروا

لمص"ض!؟-"لمل!!"!!.؟ا.عقةاللاالعدسةالعنن؟بمالعمىأيضا:-انظر

المو.لبعداو!ربلطارال!مسمحدمير

-ء-؟لاكا!-ىقي!بيبزبمثيغ

بر"ىنرئر!-و!ءرز!عكا3!ىءكأبر!،كأ؟!لأى!ءع!؟!فيبرنرء!حئ!!ك!ءير؟.الهجين(؟البيسون)حمايةالجاموسانظر:لو.اى

و!،*ل!+ءزر!ا؟-!-!ئنسحكلبر!،أبرعيز?ص!؟ءص!ى؟!ء

لأ"ير؟!!"!3!!؟عكالمننى!غنم"!هحس؟آ4!بملم؟يز!!ء7!ى؟!ترح؟،ء!لم!يبنز-ءتم!نرؤتصنيعويتم.وبذورهأليافهأجلمنيزرعنباتالكتار

ء؟"كا!ا!!!؟غبمث!!*3؟!لمفيبر؟كاسا"!/ص3؟دلم3يبرلم33!كا!؟-ع!*!:!*،!قش!"أخرىومنتجاتالكتانمنأقمشةلتصبحا!لياف

؟3-رو!!لم!!أ!!"و؟"حموىكهغ4؟!يملإبه!كماا؟ش!،!!"،لا!3!بر!!ص!3ء3!!رزء!ءلأ!!!لمممإ؟

!!ألا!ر؟لا33لمفىكأ*فيفيعط!!!/عءلحزرفي!في؟ض4جبزررء!ص(*!-صلأإ!!1بم!لإ؟زوفي!كاعاليوالورقوالخيوطالحبالذلكويشمل.متنوعة
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ومنها،الفطريةالأمراضمنالكثيرالكتانتهاجموقد

زراعةقبلالفلاحونويقوموالبازمو.والذبولالصدأ

مبيداتتسمى،كيميائيةبموادالبذوربمعالجةالكتان

كما.الأمراضهذهضدالحمايةتوفيرأجلمنالفطريات

.للأمراضالمقاومةالأصنافبزراعةأيضاالفلاحونيقوم

حوافيالكتانأليافمنالعالمىالإنتاجيبلغ

السوفييتىالاتحادوكان.سنةكلمتريطن000.471

أه!اومن.الكميةهذهنصفمنيقربماينتج)السابق(

ورومانياوفرنساالصينال!ضانتزرعالتيالأخرىالبلاد

ويبلغ.لفسهائترتيصبهذا)سابقا(وتشيكوسلوفاكياوبولندا

ط00000522حوالىأحضانابذرةمنالعالمىالإنتاج

كنداا!ضانالبذرةالمنتجةأجلاداأهماومن.سنةكلمتري

الأمري!جة.ألمتحدةاالولاياتوالص!توالهندوالأرجنتين

فيالأليافكتانينمو.الأليافكانومعالجةزراعة

فىزراعتهوتتما.صيفيةأمطارمممقوطالرطبالباردالجو

شيعموماويزرع.الصقيعخويتلاشىأنالربئبعد

الدوراتوتساعد.أخرىمحاصيلمعزراعيةدورات

الإشاجانضر:.بالأمراضالإصابةتقليلفيالزراعية

.نظام،عيلزراا

اشراعة.منأشهر34-بعدالأليافكتانحصاديتم

تصبح،أسلازمامنأكثرمبكراالحصادعمليةتمتوإذا

نضجتإذاأما.ضعيفةوأحضهاوحريريةرفيعةالأليا!ت

خشنة،وصلبةتكونالأأيافافإناللازممنأكثرالنباتات

كتانبحصادالفلاحونويقومغزثها.الصعبمنويصبح

ويقوم.الأرضمنالعيدانتجذبآلاتبوساطةالألياف

يدويا.الكتانبحصادبعفالمزارعفىالعمال

وتسمىالماء،فيالكتانعيدانتنقعالحصادتمامولعد

فيالعيدان)إلقاءتعطينفىوتتسبببمالنقعالعمليةهذه

الأجزاءتحقالتيالأليافوكشفالعيدان(لتلينالماء

النقعهماللنع!طريقتانوتوجد.الساقمنالخشبية

يقومبالندىالنقعحالةوفيبالماء.والنقعبالندى

يقومأنللندىيتيحمما،الحقولفىالكتانبنشرالفلاحون

عمليةأثناءالعيدانوبقلب.أسابيعلعدةالكتانبتعطين

حالةفيأماالبذور.تزالكما،مراتعدةبالندىالنقع

ذلكبعدالسيقانتنقعثمأولأ،تزالالبذورفإنبالماءالنقع

.أيام-48لمدةالدافئالماءمنضخمةأحواضفي

تقومآلةفيوتدخل،التعطينإجراءبعدالعيدانتجفف

الحلج.ع!ليةتتمذلكوبعد،صغيرةقطعإلىبتقطيعها

عنوذلك،الأليافالشرالكلنبفصلالالةتقوموفيها

تسمىالثانيةوالخطوةدوار.بمجدافالعيدانضربطريق

والأليافالقصيرةالأليافوفصلفرديتموفيها،التمشيط

وتؤخذ.التمشيطبوساطةالاخرعنمنهماكلالطويلة

الكتانلبذورالمنتجةالرئيسيةالبلدان

سنةكلالمنتجةالكتانبذوركمية

................!دا

كجم0052295).00

............الأرحت!!

كحم000.059،943

..........ا!ندا

كحم935لم575لأ.".

ا.......اص!!ا

كجم000.059272

1.....أ!ساس()اأعسولحييتىاا،تحاد

كجم000.775/002

.أم881099!اخلاتةاالأعوامامتولصطتلالأر!اماححده

.المتحدةالمرساضا!عةااشراعةالأعديةاسصمةامصدر!

إلىوترسل،حزمشكلعلىوتربطذلكبعدالألياف

منأخذهاتمالتىالبذورتعصركما.للتصنيعالمصانع

الزيت.لاستخراجاضباتاتا

فيالبذوركتانيجودالبذور.كتانومعاملةزراعة

ماوغالبا،الجافوالصيفالباردالطقسذاتالماطق

بآلاتالخريففيالحصادويتم.الربيعأوائلفىيزرع

البذوروفصلالنباتاتبحصدتقوما!جةالمزدوالحصاد

للمعاملة.المصانعإلىالبذورإرسالذلكبعديتماوعنها.

ثمكسبا،تصبححتى،المطاحنفيالبذورطحنويتم

بعصرسواءالزيتيؤخذذلكوبعدللبخار.تعريضهايتم

بموادبمعالجتهأو،هيدروليكيضاغطتحتالكسب

حواليمنالكتانبذرةوتتكون.المذديماتتسمىكيميائية

كجم25منوينتج.صلبةوموادماء6%و.زيت04%

.الكتانبذرةزيتمنلترات.59حواليالكتانبذورمن

حيوانئاعلفاالتصنيعبعديتبقىالذيالكمسبويستعمل

البروتيني.المحتوىعالي

المستعملةغيرالأجزاءتصنيعالبلدانبعضفيويتم

أليافإزالةطريقعنوذلكالبذور،كتاننباتاتمن

لفأوراقوإلىغزلإلىالأليافهذهوتحول.الئسالة

.المنتجاتمنذلكوغير،الكتابةوأوراقالسجائر

الزراعية.المحاصيلأقدممنالكتانيعتبر.تاريخيةنبذة

نباتاتأنعلىوتركياسوريافيوجدتالتيالبذوروتدل

بدأولقد..مق0007عاممنذهناكتزرعكانتالكتان

وبحلول..مق0005عامنحوالكتانزراعةفيالمصريون

فيانتشرتقدالكتانزراعةكانتالميلادقبلالعاشرالقرن

التىالبلادأصبحتالميلاديالثامنالقرنوفيأوروبا.غربي

المنتجةالبلادأكبرمنوفرنسابلجيكاباسمالآنتعرف



عمليةويتنيإليالأمريكىاخترعوعندما.الناعمللكتان

أقتصادياالاقطانغزلأصبح،أم397عامفيالقطنحلج

البلادبعضكفتلذلكونتيجة.ال!ضانغزلمنأكثر

بذرةإنتاجتناقصفقدوعموما.إنتاجهعنللكتانالمنتجة

لتفوقوذلك،العشرينالقرنمنالخمسينياتمنذالكتان

الزيتي.الأساسذاتالدهاناتعلىالمستحلبةالدهانات

بذرةزيتبموملابسخيوط،الكتان:أيضاانظر

.الكتان

الكتانوملاب!خيوط.وملابسحيوط،الكتان

.الكتاننباتأليافمنالمصنوعالقماشأوالغزلمننوع

المقامفيوتستخرج.سما..إلى51منأليافهطوليبلغ

.النباتمنالخشبىالجزءمنالاول

الخيوطأقوىمنالكتانيعتبر.الكتانأنسجة

عالي!قوةإلىتحتاجمتنوعةمنتجاتفيويستعمل،الطبيعية

العسمك،صيدوشباك،الحياكةخيوطذلكفىبما

أليافاهناكأنإلا،الفراشوأغطية،الحريقإطفاءوخراطيم

وتستعمل،الكتانمنأقوىوالبوليستركالنايلونصناعية

.المنتجاتتلكمنكثيرفياليوم

يساعدحيث،القماشصناعةفىالكتانيستخدم

جيدموصللكونهالجصمحرارةدرجةتلطيفعلى

مريح،أنهكما.الجسمحرارةمنيتخلصلذلك،للحرارة

تجعدهمعالجةبالإمكانأنهومع،بسهولةيتجعدلكنه

راحة.أقليجعلهذلكفإنللتجعد،المقاومبالراتينج

،الطعامموأئدومناديلأغطيةفىالكتانقمالقويستعمل

التحملجيدلأنهالأخرىوالمناديل،الصحونومناشف

.الامتصاصوعالي

فييحصدالذيالكتانينتج.الأليافاستخراج

وتنزع.الكتانيةالأليافأنواعأفضلالصيفأواخر

منتمرثم،الشمسفيوتجفف،حزمفىوتربط،السيقان

البذور.عنهايزيلخشنمشطخلال

النقع:مننوعانوهناك،النقعتسمىمرحلةتأتيثم

تنشربالندىالنقعحالةوفىبالماء.والنقعبالندىالنقع

أسابئ!لعدةمبللةبهاويحتفظالحشائمشعلىالسيقان

هذهوتسمىالكتانبأليافالمحيطةالأنسجةتتحللحتى

،المشتركوالرطوبةالبكتيريالتأثيرنتيجةالتعطين،العملية

والبقاياالخشبيالقلفمنالألياففصليمكنبحيث

شيوعا،الأكثروهوبالماء،النقعحالةوفي.الأخرىالسامة

لمدةمستنقعاتأوالتيار،ضعيفةأنهارفيالسيقانتنقع

وهيبالماءللنقعأخرىطريقةوهناك.أممبوعينأوأسبوع

تترأوحلمدةالدافئالماءمنكبيرةصهاريجفيالسيقاننقع

بالموادالنقعأنويلاحظ.أيامثمانيةإلىأربعةمابين

145لحىعبدا،لكتانىا

الموادأنإلا،الأخرىبالوقالنقعمنأسرعالكيميائية

.الكتانأليافتضعفقدالنقعفيالمستعملةالكيميائية

لكسرآلةتستعملثم،النقععمليةبعدالكتانيجفف

النهايةوفي.الأليافوفصل،صغيرةقطعإلىالقلف

خيوطا،تسمىطويلةأليافلاستخراجالأليافتمشط

ينسجماوغالبانسالة.تسمىمنتظمةغيرقصيرةوأليافا

المائدةكأغطة،ممتازةنوعيةذاتمنتجاتلصناعةالخيط

المنسوجةالأقمشةولكن.الرقةالبالغةوالأقمشة،الجميلة

مناشففىاستعمالهاويشيعالملمسخشنةالنسالةمن

قيمة.الأقلالأخرىوالأشياء،الصحون

فيالأليافأنواعأقدممنالكتانيعتبر.تاريخيةنبذة

منالمصنوعالقماشمنقصاصاتوجدتفقد.العالم

نأكماسويسرا.التاربفيقبلماعهودإلىترجعالكتان

نهرضفافعلىالكتانيزرعونكانواالمصريينقدماء

بالكتانالجثثيلفونوكانواسنة،0007نحومنذ،النيل

يرتدونالمصريونالكهنةوكانالقبور.فيوضعهاقبل

الإغريقكانكما،الدينيةالطقوسأثناءالكتانمنملابس

الورقصناعةالرومانعرفوقد.الكتانملابسيرتدون

الكتانمنالمصنوعةالملابسوكانت،الكتانمنوالقماش

الوسطى.القرونخلالالنبلاءطبقةلدىالمفضملةهي

العمالساعد،الميلاديعشرالسابعالقرنوفي

النسيجصناعةتطويرفيالمهرةوالفرنسيونالفلمنكيون

اشتهرتالتاريخذلكومنذأوروبا.شماليفىوالغزل

عالميا.والأيرلنديةوالبلجيكيةالفرنسيةالكتانأقمشة

،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالثافيالنصفوفي

عديدةآلاتلاختراعنتيجةالكتانصناعةفيثورةحدثت

كيندرو،جونوضع،ام787عاموفيإنجلترا.فى

حيثالكتاننسيجلآلاتالاساسبورتهاوس،وتوماس!

النسيجغزلمصئيستطعلأولاختراعبراءةعلىحصلا

وفي.درهامبضاحيةدارلنجتونفيالمصنعبناءوتمآليا،

الكتانأليافمنالسنويالعالمإنتاجيبلغالحاضرالوقت

)سابقا(السوفييتيالاتحادينتج،متريطق000.471

التىالاخرىالرئيسيةالأقطارومنتقريبا.نصفهاحوالي

وفرنسا.الصينالكتانتنتج

.الكتان:أيضاانظر

البلادفىالبريالنباتانظر:الفربيولي.الكتان

الفربيوني(.)الكتانالعربية

-8881هـ،ا238-031)5عبدالحي،الكتاني

ورحالةومؤرخمحدثعبدالكبير.بنعبدالحيام(.629

ورحلعلمائها.عنوأخذالمغربمدنبينتنقل،مغربى
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وتوسوالجزائروفلسطينودمشقومصرالحجازإلى

الأسفارعلىيحملهماأكبرمنوكانوغيرها.والقيروان

الم!ضباتأكبرمنم!ضبتهأصبحتحتىالكتبطلب

كلف.الخطوطاتنوادرعلىاشتملتلأنهاوأنفعها،

المجمعفيمراسلاعضواواختير،مدةالقرويينبمكتبة

الأربعين،كتابشرح:مؤلفاتهمن.بدمشقالعربيالعلمي

،البخاريثلاثياتتخريج،الترمذيجامععلىوتعليقة

،البخاريصحيحعلىالساريالنور،الحجازيةالرحلة

فهرس،الإداريةالتراتيب،مسلمصحيحأسانيد

ال!ضب.أنفرمنوهوالإثبات،الفهارس

أحص،345-)1274جعفربنمحمد،الكتاني

أحضانىاإدريسبنجعفربنمحمدأم(.1857-279

بفاسولد،فقيهمؤرخراويةمحدثالفاسيالحسني

بيروتإلىوسافربالمدينةوجاورالمشرقإلىورحل

لبيانالمستطرفةالرسالة:مؤلفاتهمن.بفاسوتوفيودمشق

الحديثمنالمتناثرنظم،المشرفةالسنةمشهوركتب

والحجازومصرللإسكندريةالساميةالرحلةالمتواتر،

وغيرها.الشاميةوالبلاد

وموطنه،باهتةوأوراقأصفرزهرذونباتالكتافية

هذاينمو.أ!يةالشماأمريكاإلىإدخالهوتمأوروباالأصلى

06إلىطوأسهويص!!أغاحلةاالأرضرواالحقولفيالنبات

الجزءطولعلىعناقيدشكلعلىالزهورتتجمع.سم

مقصوصوطرفهاالشكلأنبوبيةوهىالساقمنالعلوي

علىالعلويةالشفةتحتوي.وسفليةعلويةشفةهيئةعلى

الحتمكل.الأسوبيةاالزهورسصفراءمجموعاتذونباتالكتانية

الضلعيغطي.فصوصثلاثةفتشملالسفليةأما،فصين

،الأنبوبفتحةالأوسطاالفصفىالموجوداللونالبرتقالي

عنالباحثةالنحلةثقلبتأثيرالأنبوبامدخلوينفتح

فىوتستخدمأحيانا.الحدائقفيالكتانيةتنمو.الرحيق

الهضما.مشكلاتعلاج

فىالبريالنباتانظر:.القصيرةالكادبةالكتائية

اغصيرة(.اأ!صادبةااحضاسة)االعريهالبلاد

أنزدهاالتىالرلانيةأررساتيراأوال!صتبالمقدسهالكدب

المبتعثينورسلهأنبيائهإلىوحئاأغاهاوأأوتعاتباركالحرت

وبرسلهابهايؤمنواأنالمسلإتعلىوالواجب.الخلهت11

ربهمنإليهأنزلبماالرسولآمن!أتعاتوأسهفىكما

بيننفرقلاورسلهوكتبهوملائكتهباللهآمنكلوالمؤمنون

أنبيائهعلىكتبااللهأنزل285.:اسقرةا!رسلهمنأحد

فيللبشرالخيروفيها،والشريعةوالعلماالهدايةفيها،ورسله

فيلنااللهسماهماال!ضبهذهومن.وأخرأهمدنياهم

-أ:هيالكتبوهذهبها،الإيمانعليساوالواحب،القرآن

قولهفىذكرهاوردوقدأصسلام؟اعليهإبراهيمصحف

إبراهيمزر"ضحفالأولىالصحفلفيهذاإن):تعانى

علىأنزلتوقدبمالتوراة-81،9102الأع!:ا!وموسى

فيهاالتوراةأنزلناإنا):تعالىقال،السلامعليه،موسى

علىأنزلوقدالزبور،3-0440اهـائدةونور...!هدى

:الساءزبورا!داوودوآتينا/):تعالىقال،السلامعليهداود،

قال،اسسلامعليه،عيسىعلىأنزلوقدبمالإنجيل-16304

مريمابنبعيسىوقفلنابرسلناآثارهمعلىقفلنانم):تعالى

علىأنزلوقد،القرآن5-270الحديد:!الإنجيلوآتيناه

تبارك):تعالىقال،والمرسلينال!نبياءخاتم!وريدمحمد

.أ:الفرتاننذيرا!للعالمينللكونعبدهعلىالفرقاننزلالذي

المسلمونيؤمن.السماويةبالكتبالإيمانحقيقة

يؤمنونكما،القرانفىذكرهاوردالتيالسماويةبالكتب

ولكن،القرآنفيذكرهاوردالتيغيركتباأنزلقداللهبأن

تعالى:قال،نزلتمنعلىيذكرولميسمها،لمالله

ومنذرينمبشرينالنبديناللهفبعثواحدةأمةالناس)كان

اختلفوافيماالناسبينللحكمبالحقالكتابمعهموأنزل

.312:المقرة!فيه

القرآنفيذكرهاوردالتيالكتببجميعوالإيمان

تعالى:قال،الإيمانأركانمنركنوإجمالأ،تفصيلا

نزلالذيوالكتابورسولهباللهآمنواآمنواالذينألهالا)

باللهيكفرومنقبلمنانزلالذيوالكتابرسولهعلى

بعيدا!ضلالاضلفقدالآخرواليومورسلهوكتبهئكتهوم!6

.136:النساء

يه!ل!--،7

"طل!!ءس-

!ص"ممر
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انظر:.الوحيطريقعنالرسلإلىوصلتالكتبهذه

.النبوة

منجملةهناك.السماويةبالكتبالمتعلقةالحقائق

بالحقنزلتأنها-أ:منها،الكتببهذهالمتعلقةالحقائق

وألوهيتهربوبيتهفيسبحانهأدلهوتوحيد،والهدىوالنور

إنماذلكيخالفمماإليهانمسبماوأن،وصفاتهوأسمائه

أرسلناوما):تعالىقال،وصنعهمالبشرتحريفمنهو

فاعبدون!أناإلاإلهلاأنهإليهنوحيإلارسولمنقبلك

كلوكان،مختلفينأقوامعلىنزلتأنها2-250الأنبياء:

وما):تعالىقال،عليهمأنزلالذينالقومبلغةكتاب

.4:إبراهيملهم!ليبينقومهبلسانإلارسولمنأرسلنا

)لكل:تعالىقال،شرائعمنحوتهفيمااختلفتأنها3-

.48:المائدةومنهاجا!شرعةمنكمجعلنا

المهمةالحقائقمن.السابقةالسماويةالكتبمحريف

قدأنهاالقرانعلىالسابقةالسماويةبالكتبالمتعلقة

يجوزلالذا.اللهأنزلالتيصورتهاعلىتبقولم،حرفت

اللهكلامهي-الحاليبوضعها-الكتبهذهأنالاعتقاد

ذلكفيالتحريفوقوععلىالقرآنلدلالةوذلك،تعالى

كنيرالكميبينرسولناجاءكمقدالكتابأهليا):تعالىقال

.51:الماثدةكثير!عنويعفوالكتابمنتخفونكنتممما

منهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونللذينفويل):وقال

وويلأيديهمكتبتممالهمفويلقليلاثمنابهليشتروااللهعند

.97:البقرة!يكسبونممالهم

وقوععلىقاطعدليلالكتبهذهوأقعإنثم

فيأدله)وفرغ:التوراةفيجاءماذلكومنفيها،التحريف

السالغاليومفيفاستراح.عملالذيعملهمنالسابعاليوم

السابعاليوماللهوباركعمل.الذيعملهجميعمن

اللهعملالذيعملهجميعمناستراحفيهلانه،وقدسه

ذلكففي2-3(،الثانيالإصحاح،التكوين)سفرخالقا(

الإنجيلأن:ومنها.ذلكعناللهتنزه،اللهإلىالتعبنسبة

أربعةصارفكيفواحد،،السلامعليهعيسىعلىالمنزل

فيمامختلفةوهي؟!اليومالنصارىعندبهامعترفا،أناجيل

إلخ.....واضحااختلافابينها

الكريمالقرآنأما.التحريفمنالكريمالقرانحفظ

التحريفمنمحفوظابقيالذيالوحيدالكتابفهو

محفوظاوسيبقىقرنا،عشرأربعةعلىيزيدماوالضياع

نحنإنا):قولهفيبذلكتكفلاللهلأن،القيامةيومإلى

يشهدالقرآنوواقع.9الحجر:!لحافظونلههـاناالذكرنزلنا

التحريف.منبسلامته

والصلام،الصلاةعليهمحمدمعجزةالقرآنكانولما

قائمابهالتحديبقي،زمانكلفيالناسلكلورسالته

فلن،بمثلهالإتيانالبشرحاولومهما.الساعةقيامإلى

والجنالإنساجتمعتلئنقل):سبحانهلقولهيقدروا،

بعضهمكانولوبمنلهيأتونلاالقرآنهذابمثليأتواأنعلى

88.:الإسراءظهيرا*!لبعض

،الضياعمنالقرانحفظمنذكرهتقدمماإلىإضافة

قبله،السماويةالكتبسائرعلىبمزاياخصهقداللهفإن

ومصدقامؤيداوجاء،الإلهيةالتعاليمخلاصةأنه-اومنها:

ووجوب،وعبادتهالم!،توحيدمنالسابقةالكتبفيلما

منالكتبتللثفيمتفرقاكانماجمعأنه2-.طاعته

منفيهامايقرعليها،ورقيباومهيمنا،والفضائلالحسنات

وأنزلنا):تعالىقال،تحريفمنعليهادخلماويبينحق،

ومهيمئاالكتابمنيديهبينلمامصدفابالحقالكتابإليك

كلفيهاللبشر،عامةبشريعةجاءأنه3-480:المائدة!عليه

جميعبهانسخ،والاخرةالدنيافيلسعادتهميلزمهمما

الأحكامفيهاوأثبت،السابقةبالأمالخاصةالعمليةالشرأئع

.ومكانزمانلكلالصالحة،الخالدةالنهائية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عفثطمحمدحسينأحمد،ديداتالسلامعليهإبراهيم

السلامعليهموسىالدينالإسلام

النبوةالسلامعليهعيسىالأناجيل

الكريمالقرآنالسلامعليهداود

نورثامبتونشاير،فيمسجلةحكوميةمقاطعةعتريم

لاتيمر،بيرتون:الاتيةالمدنعلىوتشتملبانجلترا،

002،57سكانهاعدد.وروثول،وكترنجودسبورو،

والصناعاتالأحذيةصناعةفيهاالصناعاتوأهم.نسمة

لهاوالزراعة.السلعوتسويقوالمستودعات،الهندسية

وقد،م569عامإلىكترنجمدينةتاريخيعودأيضا.أهمية

.أم227عامالتسويقحقوقالثالثهنريمنحها

منبالقربالعديدةبملاهيهاويكستيدحديقةتقع

كترنج.

(.م591-18)876فرانكلينتشارلز،كترنج

المنتجاتمنالعديدوطورصممأمريكيومخترعمهندس

،للسياراتالذاتيالتشغيلنظاممثلالختلفةالصناعية

السريعوالورنيش،الإثيليوالبترول،المزارعإضاءةوأجهزة

ومحرك،للقطاراتدورتينمنديزلومحرك،الجفاف

.عالضغطذيسيارة

تأخرن!هضعفوبسبببأوهايو،لودونفيلقربولد

عامأوهايوولايةجامعةفىتخرجأنهإلا،تعليمهفي

شسركةمعكمخترعلهوظيفةأولكانت.أم409

ولحل!شركةباسمالان)المعروفةريجستركاشناشميونال

حاسبةالاتعدةاخترعبأوهايو.دايتونفي.ر(.س)ن
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التشغي!!نظامفكرةإحياءعلىوعملعنها،تخلىلكنه

تشارلزمعملإنشاءفيساعدهالذي،للسياراتالذاتى

أ!براشركةمنجزءاالنظامهذاوكان،كترنج.ف

عنمسؤولرئيسنائبكترنجعين.أم619عامموتورز

المنصبذلكمناممتقالقد،أم479عامالأبحاث

موتورز.جنراللشركةالبحثمجالفيمستشاراليصبح

الثانيةالعالميةالحربخلالحربيااستشارياكترجعمل

الوطنىللمجلسرئيساعملكماأم(،أ-459)913

للمخترعين.

فىالرئيسيةالنقديةالوحدة!جواثيمالاكدزل

سميتقدر.الورقىأممتزلباإلاالتدوالولايتمجواتيمالا،

وهوجواتيمالا،فىأ!طنىابالطائرتيمناالاسمبهذالعملة

الكتزل.طائر

النقود.:أيضاانظر

ا،،حواتيمافىالمقدوحدةالكتزل

الطرحون.عائلةأفرادأحدالكتزلطائرطاش.الكتزل،

أمريكافىتوجدالكتزلطيورمنأنواعأربعةوهناك

اللامعالكتزلرأسولمجميز.الجنوبيةوأمريكاالوسطى

الأخضرباللونوصدرهوظهرهالوسطهىلأمري!!االمنتمى

وللرألر،اللونقرمزيةالسفليةوالأحزاء،المتألقالزمردي

الذهبيبينيجيمري!منمؤلفعريف!عرف

وهو،الذيلفيالعلويوالريم!الشعرويشبهوالأخضر،

حوأليإلىيصلامتداداويشكلكبير،حدإلىناغم

الكتزلقائمتيفإنالطرجونفىالحالهووكما.سم19

طويلةلمددهدوءفيالطائرويجثم،وضعيفتانصغيرتان

فيبحفرةعشهيبنىر،الكثيفةأخابةافىمجثمعلى

.شجرة

الكتزلريمقيستخدمونأغدامىاالمايارؤساءوكان

تروىالتيالأساطيرإحدىوتفيدأطسلطة،رمزايلالصوأ

أنهحدإلىجمأحبأالحريةيحبأنهالطائرهذاعن

فيالوطنىالطيرهووالكتزلالأسر.فىالحياةلايواصل

عملتها.بهوسميتبريدهاطوالغعلىويظهرجواتيمالا،

الطائر.:أيضاانظر

الحجرمنتتشكلالتلالمنسدسدةهيلزتولد

بمناظرهاوتشتهرإنجلترا،غربيجنوبتقع،الجيري

فيويوجد.المحلىكتزولدبحجرالمبنيةالجميلةومنازدها

الموردالسياحةوتمثل.التاريخيةالبناياتمنعددالمنطقة

فيآفونفىباثقربمن!ضزولدوتمتدلها.اشئيسى

سلسلةهلزكتزولد

الحجرستتمتمكلتلال

ظاهرايبدوالذيالحيري

!عكثيرةمواضعفي

للسلسلة.الغرديالجان!

وهى،الشيطانومدخنة

الحيريالحجرسعمود

معلمتشلتن!م،قر!

مشهور.
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حتىوتقريباجلو!شرشمايرإلىالشرقيالشماليالجانب

قمةهينقطةوأعلىورويمكشاير.فيأفونأبونستراتفورد

البحرسطحفوقم033ارتفاعهايبلغالتيكلاودكليف

حافةعلىجلومشرشاير،فيتشلتنهامقربكليفوتقع

.مستديرةكتزولدتلالومعظم.الغربيةالسلسلة

-0851)هيربرتهوراشيوكتشنر،

فيعمل.البارزينالبريطانيينالعسكريينأحدأم(.619

للجيشقائداوعينومصروقبرصوفلسطينالسودان

الإنجليزيالمصريالجيشوقاد،ام298عامالمصري

وبعدأم(.-898ا)698السوداناستعمارلإعادة

عافاحاكماعيندرمانأمفيكرريمعركةفيانتصاره

.السودان:انظر.للسودان

نائباأم998عامإفريقياجنوبإلىكتشنرذهب

البويرحربفىروبرت!رسليشفريدريكالجنرالللقائد

إلىروبرتسرجعوعندمام(،2091-981)9الإنجليزية

فيالبريطانيالجيشأركانلهيئةرئيساأصئثتشنرإنجلترا

الحربأنهىمريرةعصاباتحربوبعدإفريقيا.جنوب

والإنجليز.البويرحربانظر:.بنجاع

مستشاراثمالهند،فيللجيشعاماقائداعين

الجيش.إصلاحاتلشؤونونيوزيلنداأستراليالحكومتي

فيمصر،فىالبريطانيةللإدارةعاماقنصلاكتشنرعمل

الحاكمخلالهاصارأم419-1191بينماالفترة

الخرطومإيرللقبمنحأم419يونيووفىلمصر،الفعلى

.وبروم

،ام419عامتعيينهإلىالواسعةكتشنرتجربةأدت

تنبأوقد.للحربيةوزيرا،الأولىالعالميةالحرببدايةعند

هذاوكانكبيرا،بريطانياجيشاوجهز،طويلةبحرب

غرقاوماتالأمر.نهايةفيالحلفاءنجاحفيمهماعاملا

ظهرهاعلىكانالتيالسفينةاصطدمتعندما1691عام

بلغم.

فىودرسبأيرلندا.كريمقاطعةفيكتشنرولد

.لندنفيبوولويتعقالملكيةالعسكريةالأكاديمية

حيواناتأمعاءيصئمنصلبنسيجمنوترالكتغت

الموسيقيةالالاتأوتارصنعفيأساساويعستخدممعينة

الخنازيرأمعاءمنالأوتارمعظمتصنع.الجروحلخياطةأو

جدائلإلىتنظيفهابعدالأمعاءتقطعحيثالأغنامأو

وفيالنولفيأيضاالكتغ!ويستخدم.وتصقل

ويستخدم،الكتابةوآلاتالصناعيةالأطراففىالتحكم

فيولكن،الريشةوتنصالتنسمضاربلنسجأيضا

والموادالنايلونأوتاربهاممتبدلتالأخيرةالاونة

منأولالرازيبكرأبووكان.اللأخرىالاصطناعية

لخياطةالحيواناتأمعاءمنالمصنوعالكتغتاستخدم

.الجروح

الحيزيشغلالذيالإنسانجسممنالعلويالجزءالكتف

العظامعلىالكتفوتشتمل.والذراعالعنقبينالواقع

منالكتفتتكون.بالجذعالذراعتربطالتىوالعضلات

عظموالثانيةالكتفلوحالأولى،العظممنقطعتين

وهى،الداليةالعفملةهيالكتففيعضلةوأكبر.الترقوة

.الذراعمنالعلويالجزءترفعالتي

منالعلويللجزءالحركةفتتيحالكتفمفاصلأما

(الذراعمنالعلويالجزء)عظمالعفمدولعظم.الذراع

مما،الكتفلوحتجويففيمنسجمايسقطدائريرأس

الكتفقمةمنبالقربويوجد.للكتفمفصلايشكل

لوحوعظمالترقوةعظملتلاقينتيجةتشكلمفصل

ولذلكالالتواء.إمكانالكتفلوحلعظمشيحمما،الكتف

مفصليتيحهمماللذراعأكبرحركةالالتواءهذامثلتحيح

.بمفردهالكتف

مفصلأيمنأكثربسهولةالكتفينخلعأنويمكن

منقويةلدفعةنتيجةأو،ممدودةبذراعالسقوطإنإذاخر

حيث،الكتفمفصلفىانخلاعايعسببانربما،الخلف

.الإصاباتهذهمثلمنالرياضيينمنالعديديشكو

.الإنسانجسم،المفصل؟الترقوةأيضا:انظر

)إلى،الكتفولوحالترقوةعظمةهماعظمتيرمنتتكونالكتف

الجزءعظمهووالعضداليسار(.)إلىمتعددةوعضلات(،اليمين

الكتف.لوحمعحقياكرويامفصلاويضكلالذرأع،منالعلوي

فيوتساعد.الكتفعضلاتكبرىإحدىالداليةالعضلةوتشكل

تساعدفهيالمنحرفةشبهالعضلةأما.الذراعمنالعلويالحزءحركة

الكتف!.لوختحريكفي
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المعار)فنالفن،القوطي)شكل(بمالعمارةانظر:.الكتف

المب!ص(.القو!ط

منلمجموعةاسمالهنديةاللويطأيضاتسمىا!

الهندوجزرالشماليةوأمريكاآسياشرقيموطنهاالأشجار

تمتازالكتلبةأشجارمنأصنافعشرةتوجد.الغربية

ولأخشابهاللظلعادةتزرع.كبيرةبيضاءبزهورأشمهرها

ويزهرقلبشكلعلىكبيرةبأوراقالكتلبةتمتازأيضا.

هذهتظهر.الصيفمطلعفيالبوقيشبهالذيوردها

وأبيضاءتكونوقدكبيرةعناقيدشكلالأزهارعلى

ضيقاطويلاغلافاأيضااحخلبةاتنتجصفراء.أوأرجوانية

نحواإطولهايص!!قدأ!بازلاءاتشبهحبوبعلىيحتوي

محفةكأنهاوتبدوحينبعديسقطبعضهاأنإلاسم45

.مخضرة

.الشجرةأيضا:انظر

نأإلاما،لجسمالمادةكميةبأنهادائماتعرفالكدلة

الذاتيالقصورمقياسلأنهاالكتلةمايعرفونعادةالعلماء

الذاتيوالقصورالمواد.جميعخواصمنخاصةهوالذي

المتحركوالجسمساكنا،يبقىلأنالساكنالجسمميلهو

.الاتجاهنفسوفيمنتظمةبسرعةحركتهفييستمرلأن

الساكنالجسميجعلالذيفقطهوالقوةواستخدام

انظر:.المتحركالجسماتجاهأوسرعةمنيغيرأو،يتحرك

الذاتي.القصور

سرعته.تغييرصعوبةزادتالجسمكتلةزادتوكلما

يتطلبولهذاأصسيارة،امنأكبر!خلةأ!امتلاأغاطرةفا

اللازمةالقوةمنأكبرقوة،المتالسبيلعلى،اغاطرةإيقاهـا

السرعة.بنفسيتحركمنهماكل!!انإذاسيارةلإيقاف

والكتلةالقوةبينلنيوتنللحركةالثانيالقانونويربط

المعادلةتمثلهالقانونوهذا.الحركةان!:.والتسارع

للرينة.الشحرةوتستخدمالبازلاء.تشبهطويلةوحبو!حضراءبأوراقتمتارالكتلبةشجرة
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و)ج(الكتلةهيو)ك(القوةهي)ق(حيث(برك)ق=

.التسارعهي

الميكانيكيةالوحداتنظامعلىالكتلةوحدةوتتوقف

)متر-المطلقةالوحداتنظامالعلماءويفضل.المستخدم

الكيلوهيالكتلةوحدةتكونحيث(،ثانية-جرامكيلو

نظامالمهندسينبعضويعستخدم(.جرامأ...)جرام

هىالكتلةوحدةتكونتحما(.ثانية-رطل-)قدمالتثاقل

يساويحيثللكتلةالبريطانيةالفنيةالوحدةوهيالسلجبم

كجم.ا4954.)السلج(

فالوزنالاخر،عنمنهماكليختلف.والورنالكتلة

وأكوكبلجاذبيةنتيجةالجسمعلىالمؤثرةالقوةهو

جاذبيةنطاقفيالجسموزنويقلأخر.سماويجسم

كتلتهأما.الكوكبسطحعنابتعدكلماماكوكب

كانت.مكانأيفيثابتةفتبقى

نأعلىالكتلةبقاءقانونينص.الكتلةبقاءقانون

القانونهذاويسمىإفناؤها.أواستحدأثهالايمكنالكتلة

الجسمأنيومااعتقدواالعلماءلأنالمادةبقاءقانونأيضا

نعلمولكنا.مادتهمنجزءايفقدعندمافقطكتلتهتتغير

تزدادو،طاقتهتتغيرعندماأيضاتتغيركتلتهالجسمأنالان

الطاقة.بزيادةالكتلة

الكتلةفيالتغيراتتكونالكيميائيةالتفاعلاتوفي

حراريةطاقةتنتجالفحميحترقعندمافمثلاجدا.طفيفة

الرماد.والماءوبخارالكربونأكسيدثانيإلىبالإضافة

فقطجم.،...3فقدانإلاالتفاعلهذاعنولاينتج

التفاعلاتولكن.المحترقالفحممنجممليونلكل

انطلاقينئكلنهاذريمفاعلفيتحدثالتيمثلالنووية

فالمليون.الكتلةفيملحوظبنقصمصحوبة،هائلةطاقة

حواليتفقدنوويا،انشطارهاعند،اليورانيوممنجرام

جم.075

وأالفحملاحترأقنتيجةتفقدالتىالطاقةومعظم

وتصئأخرىبذراتثانيةامتصاصهايعاد،نوويانشطار

اينشتينألبرتلمعادلةطبقاوذلك،أخرىمرةكتلة

)ك(والطاقةتمثل)ط(حيث2(،ثك-ط)المشهورة

الضوء.سرعةهيو)ث(الكتلةتمثل

2.ثك-طأيضا:أنظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لورانأنطوان،لافواريهالكثافةالتق!!

المادةالقوةبيةالجاذ

الطاقة

)أسدحةالنوويالسلاحانظر:.الحرجةالكتلة

(.المتسلسلة)التفاعلاتافوويةالطاقالانشطار("

البيوماس.انظر:.الحيويةالكتلة

فيبهمايحتفظممريعةشراعيةلممفينةساركالكتي

منواحدةساركالكتيكانت.بلندنجرينيتشمدينة

صممتوقد،الوقتذلكفيالشراعيةالسفنأسرع

كلايدمنطقةفىوبنيت.الصينمنالشايلجلبخصيصا

عامودشنتبأسكتلندا،دمبارتونبلدةفيالسفنلبناء

مااوعرضهامء،64ساركالكتيطوليبلغ.ام986

مساحةوهي2م!3...مساحتهاإبحارمنطقةولها

السفينة.بحجممقارنةواسعة

ساعةكم/31القصوىساركالكتيوسرعة

فيشراعيةلسفينةجيدةسرعةتعتبروهذه(عقدةا)7

الوقت.ذلك

فيالحمتخدامهاسنواتطوال،ساركالكتيأثبتت

لاسرعتهاأنإلافائقةبسرعةتتمتعأنهاالشايتجارة

ام598عاموفيثرموبايلا.منافستهاسرعةتضارع

فريرا،اسمتحتوعملتالبرتغالإلىملكيتهاانتقلت

السنواتوفي.أم229عامبريطانياإلىملكيتهاوأعيدت

فيثم،كورنوولساقليمفالماوثفيأولأرستالتالية

جريخيتشإلىذلكبعدنقلتثمكنتإقليمفيجرينهايث

.أم579عاممنذللجمهورمعروضةوهي

أهميةذيمجالفيمنشورصغيركتابالكثيب

وفي.ورقىغلافذاالكتيبيكونماوعادة.محدودة

وقد.مجلدةمخطوطاتالكتيباتكانت،الأصل

المسائلبمناقشةالماضيالزمنفيالكتيباتاختصت

الميلاديينعشروالثامنعشرالسالغالقرنينوفي.الدينية

أيضئا.السياسةالمسائلالكتيباتناقشت

الروماني.الفيلق(،القديمة)الجيوشالجيشانظر:.الكتيية

سنمنللأولادنصرانيةدوليةمنظمةالأولادكتيية

بينالنصرانيةالمعتقداتتطويرعلىتعملسنة،18إلى6

هذهتنشط.واجتماعيةوبدنيةتعليميةنشاطاتعبرأفرادها

تضمأخرىدولةوستينبريطانيا،فيخاصبشكلالكتيبة

إفريقية.دولوعدةونيوزيلنداأستراليا

فيجلاسجوفيأم883عامالأولادفرقةتأسست

تاجروهو،لحمميثألكسندروليميدعلىأسكتلندا

فىالموحدةالشبابمنظماتإحدىكانت.أسكتلندي

الزمالةروحخلقإلىيهدفسميثوكان.العالم

نفوذخلالمنالأولادلدىالذاتيوالتنطموالإخلاص

أجزاءمنالعديدفيسميثفكرةانتشرت.الكنيسة

أمشراليافىالأولادكتيبةمنجماعةأولفأنشئت،العالم
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فيالأسكتلنديةالشماليةإسككنيسةفيأم198عام

.ملبورن

ويقععضو،000.003علىالأولادكتيبةعدديزيد

.لندنفماقيادتهامركز

الجي!قنينأعشروواالثامنةأءصيبةاالماووريكتيية

النيوزيلنديالجيشحملةمنجزءاتمثلوكانق،النيوزيلندي

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربإبان

بريطانيافيالحلفاءمعالكتيبةهذهطلائععملت

شمهرةواكتسبتوإيطاليا،إفريقياوشماليوكريتواليونان

أحدفازوقدالبلاء.وحسنالشجاعةناحيةمنكبيرة

الملكةبوسامنغاريميوكيواأيهمونانويواسمهضباطها

نية،البريصاإيةأصعس!االأوسمةأرقىمنوهوفكتوريا،

تباغاجبلمعركةفىبلائهوحسنلشجاعتهتقديرا

الحرببدايةمنيوم!تشبعد.ام439عامإفريقيابشمالي

ا!صمةمنماووريكتيمةقادةطلب،الثانيةالعالمية

بالفعلوتم،للمشاةماووريكتيبةتكوينالنيوزيلندية

.م0491عامتكوينها

حجمفىالموجودة-المادةمقدارأي-الكتلةا!اكلأ

كتلتهابقسمةالمادةكثافةوتستخرج،مادةلأيالوحدة

-7
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-
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يم07
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يلىحلى

2!ة

ثقالة

بعددالصلبالجسمأوالسائ!!كثافةوتقاسحجمها.على

بينماالواحد،المكعبالسنتيمترفيالموجودةالجرامات

بعددالغازكثافةلماس

!إكا!لأ+ى--"كا/كا-"كاالواحد.أطترافىالجرامات

إكاكا"كا"ركا"ص:اممثافةامعادلةيليوفيما

كاكاالكتلة

-ىكاا3،ير؟-7ب-ؤ؟!بم!غ-لحجما-فةلكثاا

ءكاخكا%خكا،!!ءءىس--يربرك

كا!كا-+!اكا،فيس73شئج-؟كا؟بمس-تأو

ع؟كاكاير"غ!--+*يم-شغح-

كا!!!س-عيكأش--!!!7تركيزيد!دويمكن

""!؟ى"؟ءء:-عضبمبرجمغ*!+كثافةبقياسالمحلولفيالمادة

لمني!:!3!؟!دب----"!ص:أحضافةاوقياس.ألمحلولهدا

،!!:!رلمس-+!-+نر-+!"-؟علىأخعرفافىمفيد

"؟!-!!ع-خ-5ص!7!ش-حأصلبةاجسام9أوا،المعادن

ءكااكا!!ر!3كاحساب.ربالإمكان.خرى9ا1

ص"كامنأطغار،الجزيئيالوزن

الولاغىيمك!الئقل-!ستعماذلسامقمالل:انظر.كثافتهخلال

-.سللسو!.الجزيء

ولوصع)إيدرومتر(.ائل

بحيثالسائلفىالأداةهدهفيمكنالسائلكثافةاما

عمقمدىويدل.فيهتعوصالكتلةبقياس!ديدها

السائل.كتافةعلىغوصهامعروفةحاويةلملءالمطلوبة

حد!

يمكنالصلبالجسمكثافة

الحسمكتلةلقياستحديدها

ال!ضلةوقسمةححمهوحسا!

الححمتحديدويم!شالحج!.ع!

)أعلىالماءفىالجسمبغمر

الحسمحجمويساوي(.اليمين

استعمالوعند.الفائضالماءححم

فييطفو!ل!لحسمالطريقةهده

الحسمفيثقالةترلطالماء،

ويطرح(.اليمين)أسفللتعطيسه

حجممحموعم!الثقالةحجم

الحسما.حجملتحديدالمزاحالماء
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جهازالغرضلهذايستخدمالحالاتأكثروفى.الحجم

أداةوهناكالكثافه.مقياسويسمىبدقةحجمهمعروف

تستخدم)الأيدرومتر(للسوائلالنوعيالثقلمقياستدعى

النوعيالثقلمقياسانظر:.السائلكثافةلتحديد

للسوائل.

بمجردفتحددالثمكلالمنتظمالصلبالجسمكثافةأما

علىالكتلةوقسمةحجمهوحساب،الجسمكتلةقياس

الشكل،المنتظمغيرالصملبالجسمكثافةأما.الحجم

حجموقياس،سائلمنمعروفمقدارفىبغمرهفتحدد

الجسمحجمالمزاحالسائلحجمويعادل.المزاحالسائل

حجمه.علىوتقسم،الجسمكتلةتقاسثم.الصلب

شديدةلأنها،الغازاتكثافةقياسالصعبومن

والضغط.الحرارةدرجةبتغيركثيراوتتغير،الانخفاض

كتلةمن،فارغةحاويةكتلةبطرحالغازكتلةتحديدويمكن

الحاويةحجممعرفةويمكنبالغاز.مملوءةوهينفسهاالحاوية

مدرجة.قارورةباستخدامتحتويهالذيالماءكميةبقياس

النوعىوالثقلبكثافتها.للمادةالنوعيالثقلويرتبط

مساوحجمكتلةإلىالمادةمنمعينحجمكتلةنسبةهو

عندالماءكثافةعلىالماذةكثافةبقسمةويستخرجالماء.من

.م02أوم4

الكيميائية،العناصركثافةعنالمعلوماتمنلمزيد

الكيميائى.العنصرانظر:

الضوء(.)سطوعالضوءانظر:.الضيائيالددقكثالمحة

السكاد(بم)عددالأرضيالعالمان!:.السكانكثالمحة

المتحدةالولايات(بمالسكاني)الانفجارالسكانعدد

)الحريطة(.الأمريكية

ثمالرياختحركهاالرمالمنكتلالرمليلأالكثبان

الكثبانتكثرأكواما.أوتلالأمكونةوهناكهناتلقيها

التىالرمالحيث،الصحراويةالمناطقفىعادةالرملية

وهذه.الأرضمنكبيرةمساحاتفتغطيالرياحتجرفها

فىالمسافرونيستخدمهامترادفةتوجدالتىالأكوام

للطريق.علاماتكثيراالصحراء

الرمليةغيرالمناطقفيأيضاالرمليةالكثبانتوجد

موادبترسيبالرياحتقومحيثالقطبيةالدائرةمثل

إفريقيافيال!يئكثبانتوجدكما.الرمالغيرأخرى

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوأستراليا

أسترالية،عداءة(.-أم)389بتيكنبرت،

عامفى.الأوليمبيةالألعابفىذهبيةميدالياتأربعنالت

الألعابفيذهبيةميدالياتثلاثنالتأم569

دامحباقفىفازتإذبأستراليا،ملبورنفىالأوليمبية

الفريقفيعضواوكانتم،002ادوسباقام..

.أم..*4المبادلةسباقجائزةنالالذيالنسائي

قياسيةأرقاماأم5691،639عاميبينماوسجلت

عامفىونالت.م3.204وم06مابينتتراوحعالمية

فيم004ادسباقفيرابعةذهبيةميداليةأم649

سيدني.فيولدتطوكيو.أوليمبياد

الدمكرياتزيادةتعنيالبدضاءالكرلاتكثرة

فترةوأثناءالهضمخلالغالباوتحدثالبيضاء،

وأالتهاببسببأيضاتحدثأنيمكن.كماالحمل

.حميات

بفعلتجمعتالتىالرمالمنكبيرأوصغيرركامالكثيب

ولذلك،الرمليةالمناطقكلفيالكثبانهذهوتنتشر.الرياح

الأنهارمنوبالقربالسواحلامتدادعلىتوجدفإنها

.الصحارىوفيوالبحيرات

شكلتأخذوقد،وضيقةطويلةالكثبانتكونقد

تمتدأكثر،أوقممثلاثالكثبانلبعضوتوجد.الهلال

الكثبانارتفاعويصل.للكثيبالمركزيةالقمةمنعادة

م.003إلىالمناطقبعضفيالرملية

متراميةمجموعاتفيالكثبانمعظموتنتشر

علىويطلق،الكثبانحقولباسموتعرف،الأطراف

الصحارىمنطقةفىالمنتشرةالكثبانمنالشاسعةالمناطق

كثيرويزحف.الرمالبحاراسمالواسعةالصحارىوفي

تنقلالتيالرياحبفعلهذاويتمالأراضيعبرالكثبانمن

علىوتضعهاالكثيبجوانبأحدمنالرمالحبات

إغلاقفيالمتحركةالكثبانوتتسببالاخر.الجانب

الزراعية.الأراضيوتدميرالمنازلوردمالطرق

فيوأشهرها.الصحاريمعظمفيكثيرةكثبانتوجد

المملكةفيالخالىالربعفىالموجودةتلكالعربيةالدول

غربوفيبمصر،الغربيةالصحراءوفىالسعوديةالعربية

عدةالصحاريهذهمثلفىالكثبانوتتخذ.السودأن

منتتحركوقد،مستقيمةأوهلاليةتكونفقدأش!كال

السائدةالرياحنشاطعلىذلكويتوقفاخر،إلىمكان

المناطق.هذهفي

-665اهـ،02-)45اللهعبدكثير،ابن

المكىالداريالقرشيالمطلببنكثيربنعبداللهم(.738

فىمكةأهلإمام،السبعةالقراءأحدالمقرئمعبدأبو

الثانيةالطقةمنوهو،بمكةالجماعةقاضىكان،القرأءة

دارينإلىنسبولذلكالعطارةوحرفته،التابعينمن
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ووفاتهمولده.الداريفقيل(الطيبمنهيجلب)موضع

وهو،قنبلهماراويانولهالصحابةمنعدذالقى.بمكة

ت)الخزوميالمكيجرجةبنعبدالرحمنبنمحمد

القاسمابنمحمدبنأحمدوهو،والبزيم(309هـ،192

م(.883هـ،027)تبزةأبيابن

أبوصحرم(.6-42723هـ،أ.)22-ءعرةكتير

خضاعةنجىمنعامرمنالأسود،بنعبدالرحمنبنكثير

القرنشعراءمنوهو.قحطالىمنالأزد،من،ربيعةابن

كلية،فيللهجرة23سنةولد،الأمويالعصرفيالأول

عمكنففيتربى.والمدينةم!صةبينالحجازقرىمنوهي

الكيسانية.مذهباعتنة!يرعاها.إبللهوكانت،صالحله

أعزيزعبداوأخيهمروانبنعبدالملكمدحفىقصائدله

عبدالعزيز.بنعمرالخليفةمدحكمامصر،والى

المعرفة.وسعةالبديهةوسرعة،بالجرأةكثيراتصف

فيهاوأ،،وقاصبنجميلبنتالضمريةعزةبعشقهاششهر

صنووموالعذريأخزلامدرسةزعماءمنويعدكثير.شعر

طائفةالأغانيكتابأورد.الميدانهذافىمعمربنلجميل

تائيتهقصائدهأشهرومن.أشعارهمنوجملةأخبارهمن

مطلعها:التى

فاعقلاعزةربعهذاخليلي

حلتحيثابكياثمقلوصيكما

والفكريةالفنيةالخصائصالغزليشعرهويعكس

شكوىمنالشعريةصورهتحملهبماالاتجاهلهذاوالنفسية

له(.العذري)الغزلالشعرانظر:دائ!ا.ووجدوحرمان

التائية:فييقول.مطبوعديوان

أعرفتحينعخرةأناديكأني

زلتالغمئغبهاتمثىلوالصممن

بخيلةإلاتلقاكفماصفوحا

ملتالوصلذلكمنهاملفمن

قبلهاالناسيرعهلمحمىأباحت

حلتقبلتكنلمتلاعاوحلت

قيدتعزةعندقلوصيفليت

فضلتمنهاحزضعيفبحبل

الله.عبدكثير،ابنانظر:.القارئكتيرابن

الدينعادهـ(.774-07)0القرشيكثيرابن

صاحبالدمشقيثماجصرياعمروبنإسماعيلالفداءأبو

،بالبصرةولدكثير.ابنبتفسيروالمعروفالمشهورالتفسير

أبيه.وفاةهـبعد607سنةأخيهيمدمشقإلىرح!!ثم

تيميةوابنالامديمث!!عنهموأخذدمشقعلماءمنسمع

للأذىكثيرابنتعرضخاصةعلاقةبهتربطهكانتالذي

بسببها.

كبارعلىوتتلمذ،وأدبعلمبيتمنكثيرابنكان

العلمغزيروكانمتقنا،تقةمحققاعائافنشأ،عصرهعلماء

ترك،والتاريخوالحديثالتفسيرفىإماماالاطلاعواسع

التاريخفيوالنهايةالبدايةأبرزهاقيمةحصتيرةمؤلفات

كتبأفضلمنوهو،العظيمالقرانتفسيروكتاب

الباطلةللأقوالوتجنببالمأثورعنايةصلهامتازلماالتفسير

.المن!صةتياوالروا

دمشق.فيودفن،بصرهكفأنبعدكثيرابنتوفي

)الطب(.المسلمينوالعربعندالعلومانظر:.الكحالة

منذراتمنشكونكيميائيمركبأخؤلاأوالكحول

معكيميائياترتبطوالأكسجينوالهيدروجينالكربون

علىالأقلعلىالكحولجزجماتجميعتحتويبعضها.

الهيدروكسيلومجموعة.واحدةهيدرو!صسي!مجموعة

بذرةهيدروجينذرةفيهترلبطأصذراتامنم!تترتيب

الأكسجينذرةأنالكحولجزجاتشىونجدأكسج!ت.

بذرةبدورهاتتصلالهيدروكسيلمجموعةفيالموجودة

.الكربون

للإشارةكحوليةمشروباتكلمةعادةالناسيستخدم

لكن،الأخرىوالمسكراتوالخبيذالبيرةمثلمشروباتإلى

الاستخداماتذاتالكحولاتأنواعمنالعديدهنالك

الكيميائيةالخواصالمقالةهذهوتناقش.الختلفة

.الكحولاتم!للعديدأضجاريةاوالاستخدامات

كحولأوالميثيليالكحولأيضايسمى.الميثانول

علىويحتوي،الكحولاتأنواعأبسطوهو.الخشب

04+ح.الكيميائيةوصيغته،واحدةهيدروكسيلمجموعة

م565عندويغليجدا،وساماللونعديمسائلوالميثانول

.م495-عندويتجمد

الآنينتجلكنه،الخشبمنأصلاالميثانوليحضر

والمناجم(المستنقعات)غازالميثانمنالأولالمقامفيتحاريا

غازمعظمويحول.الطيعيللغازالرئيسيالعنصروهو

كيميائيةمادةوهوالفورملدهايد،إلىتجارياالمنتجالميثانول

فيمهماصناعئامذيباويعتبر.اللدائنإنتاجفىتستخدم

لتجمدمانعاأيضاويستخدم.والورنيشالطلاءتصنيع

.أخرىكيميائياتإنتاجفيومقوئا،السياراتفيالوقود

أكثرلكنهأطمحركاتوقوداالميثانولاستخدامويم!ش

.الميثانولانظر:للوقود.الأخرىبال!نواعمقارنةتكلفة

وهو.الإثيليبالكحولأيضاويعرف.الإيثانول

وصيغته،الكحوليةالمشروباتفيالموجودالكحول



وأحدةهيدروكسيلمجموعةوبهح06+2الكيميائية

يعملحيث؟أخرىعديدةأغراضفيأيضاويستخدم

والطلاءاتاللكولورني!شكيميائيةلتفاعلاتمذيبا

الكيميائيةالموادتحضيرفيمهمعنصرأنهكما.والأصباغ

.ومعطراتومنكهاتمط!اتالمستخدمة

المعدلتحسينإلىللبترولالإشانولإضافةتؤدي

الإشانولمن%01خلطعنوينتج.للبترولالأوكتاني

البتروليسمى،للمحركاتوقودالبترولمن%9و.

الكحولط.

المستخدمفالإيثانول،متعددةبطرقالإيثانولإنتاجيتم

وأوالحبوبالفواكهبتخميرينتجمثلاالمشروباتفى

تجاريةلأغراضالمستخدمالإيثانولوينتج.الخضراوات

حمفوجودوفيضغط،تحتالماءجمعالإثيلينبتسخين

أحدالإثيلينغازويعتبرالحفز.ان!:حفازأ.الفسفوريك

النفط.خاممكونات

إنتاجعلىالضرائببفرضالحكوماتمنالعديدتقوم

الضرائبتفرضكماعليهما.والسيوةالإشانولوتوزيع

الكحولية.المشروباتفىالمعستخدمالإثيلىالكحولعلى

غير)جعلهإفسادهإلىالإيثانولمصنعويلجأالسببولهذا

هذهوتتم.أخرىلأغراضلاستخدامه(،للشربصالح

.أخرىسامةكيميائيةبموادأوبالميثانولبخلطهالعملية

.م411-عندويتجمدم78عندالإيثانولويغلي

البروبيلى.الكحولباسمأيضايعرف.البروبانول

وصيغتهالهيدروكسيلمنواحدةمجموعةعلىويحتوي

يعرفانللبروبانولصورتانهنالك.ح3ول08الكيميائية

علىتحتويكيميائيةمركباتوالمماكبات.بالمماكبات

منمختلفةولكنها،الذراتمنمتماثلةوأعدادأنواع

الخصائصحيثمنوبالتالي،الجزيئيالتركيبحيث

البروبانولمماكباتأحديغلىفمثلا.والفيزيائيةالكيميائية

وأبروبانولا-أوالعاديالبروبانولباسمالمعروف

عندويتجمدم894عندالعاديالبروبيلىالكحول

الكحولاتلبعضالكيميائيةالميغ

+-5-ح-+

المئيليالكحولأوالميثاسل

الحعئس!كحولأر

+-5-+

111
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111

+++

ل!و،لر-2أرسللأيسورولاا

يسوسرديليلأالكحولاأو

++

11

+-5-ح-ح-11

++

31حولأوالإتاسل

كحولأوالإئيلى

الحو!

155الكحول

بسمالمصوفالاضالمماكبأمام26-1

الكحولأوالبروبانول2-أوالآيسوبروبانول

.م-88عندويتجمدم83عندفيغلى،الآيسوبروبيلى

والغازالإثيلينمنتجارياالعاديالبروبانوليصنع

أكسيدوأولالهيدروجينمنخليطوهو،الاصطناعي

الكوبالت.أوالروديومهوحفازوجودفيالكربون

كيميائيةموأدتحضيرفيالبروبيليالكحوليستخدم

بالمممالمعروفةاللاصقةللموادمذيبايستخدمكما،أخرى

تينج.الرا

وهوالبروبيلين،غازبتفاعلالايسوبروبانولينتج

وأفلزوجودفيالماءمع،البترولخاممكوناتأحد

إنتاجفيأساساويستخدمحفاز.بمثابةحامض

يستخدمكما،معروفصناعىمذيبوهو،الأسيتون

ومحاليل،التجميلمستحضراتصناعةوفيللتنظيف

الغسيل.

وهوالإثيلينبجليكولأيضاويعرف.الإيثانديول

أج!ةفيللتجمدمانعاأساسايستخدمجدا،سامكحول

الهيدروكعسيل،منمجموعتانوبه،السياراتتبريد

بتفاعلالإثيلينجليكولينتجح.6+2برهالكيميائيةوصيغته

أكسيدهوحفازوجودفيوالاكسجينالماءمعالإثيلين

.م13-عندويتجمدم891عندويغلي.الفضة

وتبلغالملدنات،كحولاتوتشمل.أخرىكحولات

تستخدم.ذرة11إلى6منبهاالكربونذراتعدد

وتعطيهاالبلاستيكيةالموادصناعةفىالملدناتكحولات

بهاالكربونذراتتبلغالتىالكحولاتأما.المرونةخاصية

وتستخدم،التنظيفكحولاتفتسمىذرة11منأكثر

)الشامبو(.الشعروصابونوالصابونالمنظفاتصناعةفي

أخرىكيميائيةموادمعبالتركيبالكحولاتتصئلهذه

فيوذلكالماءفيوالدهونالأولمماخإذابةمنتمكنهامقدرة

.بالاستحلابتعرفعملية

المذيب.،الجليسيرولالتجمد؟مقاوم:أيضاان!

+-5-ح-+

+-5-ح-+

رأالإتيليرحليكول

يولوليثاإ-1،2

+++

+-5-ح-ح-ح-+

111

ي!لأ؟+

،العاديالرولالول

الكحولأورو،دولماأ-

العادياصوليلى

+-5-ح-+

+-5-ح-+

+-5-ح-+

،أأوالحليسيررل

لزيوللرولا3-،2
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)ا!يتانول(،الكحولانظر:.الإثيليالكحول

الهيدروحير(.)مركماتالهيدروجين

.الميثانول،الكحولانظر:.الميثيليالكحول

رغبةتتمدكهحينال!نسانيصيبمرضالكحولدلآ

الشخصهذاويعرف.الكحوليةالمشروباتلتناولعارمة

المشروباتيتناولالذيفالشخص،الكحوليأوبالمدمن

لاذلكلكن،متفاوتةأوقاتفىثملايصيرقدالكحولية

تناولعلىمجبربأنهيشعرالمدمنأنإذمدمنا،يجعله

الخمر.

أصحيةاالمرخطارأضةالثااطرتبةشىأممحولاإدمانويأتى

ونجد.والسرطانأسقلباأمرأضبعددولعدةفيالرئيسية

نأنجدعمومالكن،الرجالمنالمدمن!تإجمالىثلثيأن

الناسمنكثيرويلجأالنساء.بينخطورةأكترالإدمانآثار

والإحباطالقلقمنقصيرلوقتهرباالمسكراتتناولإلى

والتوتر.

ماكثيراال!حولإدمانأنعلىالأبحاثتدل.أسبابه

بتناوأ!يقاوملاأتياالدافعأنأيوراثيا،مصدرهيكون

أ!ما.أطفاإلىأ!ديرالوامنتنتقلمميزةصفةهوالكحول

يولدورقدمعينينمدمن!!أنالباحثينبعضويعتقد

بالمورف!تشبيهةموادوهىالإندورف!تمعدلبانخفاض

الانقباضمشاعرأتلميفووظيفتها،الدماغفىتوجد

إلىيفتقرونالذينالأشخاصفا.الإندورفينان!:والأل!ا.

قسراالمسكراتيتعاطونقدالإندورنينمنكانيةكميات

الكحولتناوللكن.أعسعادةباالإحساسعلىللحصول

ومنأكبر،بدرجةالإندورفينمعدلخفضإلىفعلايؤدي

تعاطيه.إلىالحاجةتزيدثم

مثل،النفسيةالضغوطأنالباحثينبعضويعتقد

أخرجانبومن.الكحولإدمانإلىتؤديقدالإجهاد،

عنسعيدةحياتهمجعلبإمكانهمأنخطاالمدمنونيعتقد

فقط.الكحوليةالمشروباتتعاطىطريق

بنظريةيقرونالذين-الخبراءلصنف.المدمنينأنواع

:مجموعاتثلاثإلىالمدمنين-الإندورفين

مدمنينيولدونأفرادهابأنتتميز.الأولىالمجموعة

لمانتاجالخاصنظامهمفيوراثياخللالديهملأنوذلك

فقدانلتعويضالكحولشعاطونفهم.الإندورفين

وفي.بالسعادةوقتياشعورايخلهتالكحوللأن،الإندورفين

مقدرة-بعيدحدوإلى-الكحوليضعفالأمرنهاية

ال!ندورفين.إنتاخعلىالدماغ

المسكراتتعاطيإلىأفرادهايلجأ.الثانيةالمجموعة

فيطبيعيةبكيمياءولدواوقد.الحياةضغوطوطأةتحت

منللتخفيفأعحولالتعاطيهمنتيجةولكن،الدماغ

الطيعيةالمعدلاتعندهماتنخفض،بالضغوطالشعوروطأة

وقتي.إدمانيسلوكينتابهملذلك،للإندورفين

علىيقدمونأفرادهابأنتتميز.الثالثةالمجموعه

عندهمالدماغوكيمياء.الخدراتتأتيربسببالشرب

مقدرةيضعفللكحولالمستمرالتعاطىولكن،طبيعية

فالتعاطي.الإندورفينمنطبيعيةحصميةإنتاجعلىالدماغ

وإلىالإندورفينفىنقصإلىيؤديللكحولالمستمر

.المدىطويلإدمانىسلوكحدوث

الجهازنشاطمنيقللمخدرأ!خوأ!االآثار.

.الدماغفىالتحكممراكزعلىخاصة:يؤتر،العصبى

نفعسهعلىالسيطرةيفقدقدأضملافالشحصأسذأك

مثلويتعرض.الاخرينلدىمقبولةغيربويقةويتصر!

يستطجعونلاكما،الذهنيللاضطرابالأشخاصهؤلاء

.بوضوحالتحدثأوباستقامةالسير

ولمدةكبيرةبكمياتالكحولتعاطييحدثوقد

بالهذيانتعرفحالةفهناك.خطورةأكثرآثاراطويلة

الشخصامتناعبعدالمرضهذاينتجوقد)اشعاش(،

الاختلالإلىيؤديقدمما،الكحولتعاطىعنالمدمن

كثيرةأحيانوفيالعنيفوالارتعاشأ!لوسةوااتهئا

.الوفاةإلىيؤدي

متلازمةتسمىبالإدمانترتبطأخرىحالةهماكو

الذهنىالاختلالأعراضها:وتشمل.كوراسكوف

المصابيعانىوقد.والقدمينالأيديوشللوالهلوسة

خياليةأحداثعنقصصوروايةالذاكرةفقدانمنأيضا

تصديقها.يمكنبطريقة

إلىالمستديمالكحوليةالمشروباتتعاطىيؤديوقد

الكبد.تليفانظر:الكبد.تليف

فترةأثناءبكثرةالكحوليتعاطيناللائىالنساءأنكما

الكحولمتلازمةمنيعانونأطفالأيلدنقدالحمل

ضئيلاولادتهمعندالأطفالاهؤلاءحجمويكونالجنينى،

عقليا.متخلفينولدواوربماعاديةغيربصورة

والعاطفيةالجسديةبالحاجاتالاهتماميشمل.العلاج

الإدمانبوحمةتعرفبحالةأولايمرفالمرلض.للمرضى

(،تعاطيهاعتادشيءإلىالشديدةبالحاجةمؤلم)إحساس

الكحولية.المشروباتتعاطيعنالامتناعشمأثنائهاوفي

وهلوسةعضليةتقلصاتمنالمدمنينمنالعديدويعانى

.عديدةلأيامالأعراضهذهتستمروقد،الحالةهذهأثناء

المجموعةأوالفردعلاجالتأهيلإعادةإجراءاتوتشمل

فيمهمبدورالمتطوعينمنظماتوتقوم.الأسرةأو

مشاكلهم.علىالتغلبفيوأسرهمالمدمنينمساعدة

الكيميائيةالموادبعضاستخدامالمستقبلىالعلاجويشمل
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المدمنونالأطفالأما.الجسمفيالإندروفينمستوىلزيادة

باستخدامالنها*بئفيممكنةالإدمانمنوقاشهمتكونفقد

ورسومابحسمسوائلكيمياءوفحصالنفسيالعلاج

الدماغية.الموجة

بأنوأعها،،والمسكراتالخمورالإسلاميالدينحرم

أسرتهبناءفي،ودورهووعيه،المسلمصحةعلىحرصا

التيأصحيةاالمساو!ئىإلىإضافةالخمورلأن،ومجتمعه

،والأسرةالةردكيانوتهدموالجهد،المالتستنزفتسببها،

سلبئا.تأثيراالمجتمعفيتؤثرأموروهذه

سوءالارت!اشى،الهذيانالأنتابيوز،أيضا:انظر

العقاقير.استعمال

أسكتدنديقرصانام(.107-1)645وليم،كلى

الفرنسيينض!ررالإنجليزيةالحكومةلصالحقبطاناعملشهير

بحرياوؤجطاناشأنذاتاجراأصبحوبذلك،شبابهفي

القراصنةب!نح!علىبالقبضبريطانياملككلفه.بنيويورك

أبحرسرقوها.التيالبضائعواسترجاعالسيئةالسمعةذوي

منمختار3وطاؤجديدبمركبأم696عاملندنمنكد

طاقمه،افرادبعضأخذإنجليزياحربيامركباولكن.البحارة

أكسين.المفنيويوركبعفقراصنةيستخدمأنواضطر

المحيطعبرمبحراأم696عامنيويورككدغادر

الشرقيالسا-حلقربتجارياأسطولأوهاجم،الأطلنطي

تحت!سملانغنيتينسفينتينعلىاستيلاؤهوكانلإفريقيا،

حالةفيإتكاإنجلترالأنمشروعاعملا،الفرنسىالعلم

الميولذويبحارتهطلبرفضوقدفرنسا.معحرب

بل،قرصانأييأسرولم.أخرىسفنايهاجمانالعدائية

القراصنةمعصداقاتوعقدمدغشقرإلىذهببالعكس

كدورجع،رجالهمنكثيرتركه.عليهمالقبضالمطلوب

اعتبرأنهءلمموهناك،الغربيةالهندجزرإلىواحدةبسفينة

الهنديةوابىنحائعوالفضةالذهبوتركشمالاأبحر.قرصانا

استولت..بنيويوركجاردنرجزيرةفيجاردنرعائلةمع

عندماكدعل!االقبضوتمالكنز،علىالإنجليزيةالحكومة

خمسعلىليحاكمإنجلتراإلىوأرسل،بوسطنفىرسا

المدعوالمداشعيةرجالأحدقتلهجريمةوعلى،قرصنةتهم

وأقانونيةةاستشا)علىبالحصوللهيسمحلممور.وليم

باستخداميمسفلهلمكماعنه،للدفاعمحامتكليف

انتشرتماوسرعازا.ولئشقمذنباواعتبر.الخاصةأوراقه

الدموية.وأعهالهالمدفونةكدكنوزعنوالأساطيرالقصص

الغربي.ال!المأرجاءفيكدكابثنقصيدةأغنيةوانتشرت

واشنطنأهـشالالخياليةالقصصكتابمنالعديداستخدم

هذهستي!شسونلويسوروبرتبو،الانوإدجارإيرفنج

الانإدجارقصمر!أشهرمن.قصصهمكتابةفيالأساطير

جزيرةستيفنسونقصصأشهرومنالذهبيةالحشرةبو

الكنز.

المتحدةاولاياتفيمديونمديونأدفالكدردليون

باستخدامالواحدالكدريليونويكتبوفرنسا،

التالىالنحوعلىصفراعشرخمسة

وبريطانياأسترالياوفى000.1).00).00).000.00

فيصفراوعشرينأربعةبوضعالواحدالكدريليونيكتب

.الحالاتبعض

.العشريالنظامأيضا:انظر

وأحادةدضربةنتيجةالجسمسطحعدىإصابةالكدط

تمزقحدوثحالةوفي.عادةالجلدتمزقلا،وقعة

الألمالكدمةوتحدث.جرحطالإصابةتسمى،ونز!ت

لدىالكدمةوتصبح.بالتورمالمصحوبوالاحمرار

الدملتسربوذلكوأزردتىأسودلونذاتالبشرةبيض

يتحولذلكبعد.الجسمإلىالمصابةالدمويةالأوعيةمن

لونهإلىيعودوأخيرامخضرأصفرلونإلىالجلدلون

تمتصملوثةمادةإلىالدملتحولوذلكالطبيعى

.الدممجرىفيتدريجيا

الاممنالتخلصعلىالثلجمنربطةتساعد

طبيب.بوساطةالحادةالكدمةمعالجةويجب.الكدمات

بيندونهيتراوحناعموفدزكيميائيعنصرالكدميوم

السبائك،وصنعالطلاءفىيعستعمل،والأبيضالفضي

الألمانياكتشفهوقد.ح4هوللكدميومالكيميائىوالرمز

عشرةكلفيويوجد.م7181عاممشرومايرفريدرش!

منأجزاءخمسةحوالىالأرضيةالقشرةمنجزءملايين

يوجدوهو.الزنكبعنصرشبيهوالكدميوم.فقطالكدميوم

جانبيامنتجابوصفهعليهالحصولويمكن،الزنكمعادنمع

الأولالمنتجهىواليابان.الزنكانظر:.الزنكتكريرعند

العالم.فيللكدميوم

بالمرضالناسمنالعديدأصيبوقدسام،والكدميوم

غباراستنشقواأنبعدمباشرةتوفواأو،حادةإصابة

كمياتدخلتوإذا.الكدميومأكسيدأبخرةأوالكدميوم

طويلة،فتراتعلىالإنسانجسمالكدميوممنصغيرة

ويخشى.العظاموتشوهأيضاللكلىالأذىتسببفقد

لوثتقدالكدميوممنسامةكمياتتكونأنالنايم!بعض

نطاقعلىللكدميومالصناعىالاستعمالنتيجةالبيئة

وأسع.

ذاتالسبائكصنعفيالكدميومالصناعاتوتستعمل

للفلزاتواقياغطاءكذلكويستعمل،السريعالعائد
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فيالزنكمنبدلآالكدميوممايستعملوكثيرا.الأخرى

ويوفر(.للحمايةرقيقبغطاء)طليهاوالفولاذالحديدجلفنة

إلا،الزنكيوفرهممانجاعةأقلولكنها،المدىطويلةحماية

قضبانوتستعمل.أطوللمدةإشراقاأكثربألوانيحتفظأنه

التفاعلاتفيللتحكمالنوويةالمفاعلاتفيالكدميوم

وبطارياتالكدميوم-النيكلبطارياتوتستخدم.النووية

أصساعاتأفىشحنهاإعادةيم!شالتي،الكدميوم-الفضة

.الصغيرةالمعداتمزوالعديد،الحاممبةوالالات

41.211الذريووزنه،48للكدميومالذريوالعدد

الكدميوموينصهرم052عند3جم/سما.658وكثافته

.م5576عندويغلي،م9.0532عند

لبطارية.ا:أيضانظرا

قائمغربيتقليدأبريلكذبةيوم.لومأيريل،عدبة

الأولاليومفىالغربفيبعفالناسفيهيقومالمزاحعلى

منعلىأيصلقو.والأكاذيبالإشماعاتبإطلاقأبريلمن

كذبةضحيةاس!الأكاذيباأوالإشاعاتهذهيصدت

المعدأ!التقويرتبنىبعدفرنسافىالعادةهذهلدأت.أبريل

فرنساوكانت.ام456عامالتاسعشارلوضعهالذي

كانالتاريخذلكحتى.التقويمبهذاتعملدولةأول

وينتهيمارس21يومفىيبدأالسنةرأسبعيدألاحتفال

رأسعيدهداياالناسيتبادلأنبعدأبريلمنالأولفى

.الجديدةالسنة

ظليناير،منالأولإلىاسشةرأسعيدتحولوعندما

،كالعادةأبريلمنالأولفىبهيحتفلونالنصارىبعض

المزاحعادةوأصبحت.أبريلضحاياعليهمأطلقثمومن

فرنسا،فيرائجةاليومذلكفيالقربىوذويالأصدقاءمع

نطاقعلىوانتشرت.الاخرىالبلدانإلىانتشرتومنها

يطلق.الميلاديعشرالسالغأسقرنابحلولإنجلترافىواسع

أسكتلنداوفي،أبريلسمكةاسمفرنسافىأضحيةاعلى

أبريل.نكتة

مذاقه.فىالبصللجثمبهخ!حارالأئدلسيالكرات

السلطاتفىالأندلسيأعراتاالناسويأكل

النباتويؤكل.المطهيةالأطعمةفىتوابلويستخدمونه

البصلةوتتكون.والبصلةوسيقانهأوراقهمتضمناب!صامله،

الفصوصتسمىالشالصغيرةالأجزاءمنالعديدمن

.النباتقاعدةعندوتلتحم

سنةمنينموأنالأندلسيال!صاتلنباتويمكن

المنتجينمعظميفضلل!ش.الزراعةإعادةدونالأحرى

منالأبصالبشتلالأندلسىأ!كراتايزرأنتجاريا

أسمابق.االمحصول

بعدهاتجفف.الربيعأوالشتاءفىالأبصالوتحصد

ششلها.لحينوتخزن

الكراتإحداهماالأندلسىللكراتسلالتانتوجد

أساساويزرعالجوزحجممثلحجمهويكون،الحقيقي

البصليشبهالأندلسيالكرات

وتتكود.والمداقالشكلفى

تسمىأجزاء،منأبصاله

قاعدةعندملتح!ةفصوصا

(.الصورةبمير)البات
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عليهويطلقجيرسييسمىالاخروالنوع،للتخليل

وأكثرأكبربصلتهوتكون،الكاذبالأندلسيالكرات

.استدارة

.الكراث:أيضاانظر

الجبارةالبريطانيةالكاتوفلونيلقبيلةملككوسوراط

كراتاكوسوكان،م43عاملبريطانياالرومانغزوإبان

هزمهمحيثميدوايمعركةفيالكاتوفلونيقبيلةيقود

ضدفعالةعصاباتحربوشنالقائدوهرب.الرومان

كانتلعلهاعنيفةمعركةفيءمأعامهزمولكنه،الرومان

ولجأويلز.فيكلويد،فيروثينمنبالقرب،كاردوكفي

القبيلةملكةكارتيماندواالملكةولكنالبريجانتيصقبيلةإلى

وألكنوبلينابناكراتاكوسوكان.للرومانسلمته

)كمبلين(.

وأيرلندا.بريطانياملوكأيضئا:انظر

عدديبلغ.الرئيسىوميناؤهاباكستانمدنأكبرعراتشى

التجاريالمركزأيضاوهي.نسمة01780.2.5سكانها

المدينةتقعالسند.إقليموعاصمةللبلاد،الأولوالصناعي

.العرببحرحدودعلىلباكستانالجنوبىالساحلفي

سهلفىالصحراءحافةعلىالمدينةتقع.المدينة

ممتازامرفاويكون،كراتشىعبرلايارينهريجريالسند.

.العرببحرفييصبحيث

المناطقأكثر-المرفأمنقريبا-كراتشيوسطيعد

كرأتشىمبانىأغلبويضم.المدينةفىبالسكانازدحاما

السياحيالجذبمناطقمنهاقريباأوبالمنطقةويقع.المهمة

الطبيعي،والمتحف،جناحعلىضرلمحمدمثل،

وتقع،المدينةحولالسكنيةالمناطقتنتشر.الحيوانوحدأئق

مدنبناءتم.الضواحيفيالرئيسيةالصناعيةالمناطق

الذينللمواطنينالسكنلتوفيرالمدينةحدودوراءالضواحي

أعدادهم.تنمو

ومدارسجامعةبهامهما،تعليميامركزاكراتشىتعد

الحكوميةالمصالحمنالكثيربهايوجدكما.كثيرةأخرى

منعددعلىكراتشيمنطقةتحتوي.الباكستانية

الشعبية.الساحليةالمنتجعات

كراتتيمنطقةفيالمصانعتنتجالاقتصاد.

والمنتجات،والفولاذ،المطبوعةوالمواد،المنسوجات

،المواصلاتومعدات،الكيميائيةوالمواد،الغذائية

بالمدينة،السفنلبناءحوضيوجد.أخرىومنتجات

الدوليكراتشيمطاريعتبر.لباكستانبوابةيمثلوميناؤها

منكمأ4مسافةويبعدآسيا،فيالمطاراتأكبرأحد

المدينة.وسط

تجاريةقريةأنشئتام972عامفي.تاريخيةنبذة

بقليل،وبعدها.كراتشيلمرفأالحاليالموقعمنبالقرب

عشرالتاسعالقرنأواسطوفي.كراتشىالقريةسميت

وضواحيها.كرأتشىنسمة000.41نحوسكنالميلادي

تسلمأنبعدمهماتجارياومركزاميناءكراتشيوصارت

نالت.ام843فىالإقليمعلىالسيطرةزمامالبريطانيون

وصارت.أم479فيبريطانياعناستقلالهاباكستان

مأ959إلىأم479منالجديدةالدولةعاصمةكراتشى

العاصمة.لتكونأبادإسلاماختيرتحين

004)000منكراتشىسكانازداد،أم459منذ

منالكثيرالمدينةتواجه.ملايين5منأكثرإلىتقريبانسمة

،المثالسبيلعلى،فهيالعسريع.بنموهاالمتعلقةالمشكلات

داخلمنضخها!مالتيالعذبةالمياهفيالنقصمنتعاني

الهواءتلوثفتشمل،الأخرىالمشكلاتأما.باكستان

.الفقيرةوالأحياءوالازدحام

مسطحةأوراقوله،بالبصلالصلةقريبنباتالكرات

ساقالتكونقاعدتهاعندببعضبعضهاتحصلكثيرة

01طولهويبلغسم،5إلى52.الساققطريبلغ.سميكة

وله،النباتمنيؤكلالذيالجزءهووالساق.سم02إلى

مطبوخاأونيئاالكراثويؤكلالبصحل.بنكهةشبيهةنكهة

.الأخرىالأطعمةلتتبيليستخدمأو

عامين.لمدةيعيشأي-الحولثنائينباتوالكراث

نموموسمإلىويحتاجالبذور،منالكراثنباتوينمو

وأالمحميةالبيوتفيعموماالبذورزراعةتتم.طويل

تنقلالربيعأواخروفي.الربيعأوائلفيالدافئةالمستنبتات

.الأوراققاعدةفيبيضاءرفيعةبصلةله،البصلمنصمفالكراث

الرليع.فىتتفتحأرجواليةأزهارمجموعةويحمل

7/،س---عآ

!ر؟مم!!
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خصبةغنيةتربةوضعويتم.حديقةأوحقلإلىالبادرات

.النباتنوعيةلتحسينالساقحول

شرقمنطقةفينشأقدالكراثيكونأنالمحتملومن

شممالىدولفيشائعالانوهو،المتوسطالأبيضالبحر

وللز.فىالوطنىالنباتهووالكراثأوروبا،

فيالبريالنباتالأندلسى،الكراتأيضا:انظر

العربية.البلاد

البلادفيالبريالنباتانظر:.الأررقالكرات

اللأررق(.)الكراتالعربية

خاممنهيستخرجالذيبيلباراإقليمفيمدينةأكبرعراق

أ!س!صانا)عدد.الغربيةأجةالشماأمشراليافىالحديد

تقعالتى،بيرثمع!صاثامدينةترتبط.نحسمة(335.9

.بريطريقبوساطة،الجنوبإلىأك!ا،535مسافةعلى

أصيها.وإأطدينةأمنجويةرحلاتأيضاتوجدكما

وم!ضبة،،مستشفىركبير،تجاريمركزبكراثايوجد

يسحن.جامعيةوكلية،ومدارس،الفنونلعرضومركز

خامشركةوموظفو،أغريبادامبيرميناءعمالبالمدينة

الإدارية،بالوظائفيقومونالذينوأولئكالحديد،

بالمدينة.المحيطةالمنطقةفيالخدميةوالصناعات

تعني(الأصليينالأسشراليين)أخةأبورجينيةكلمةكراثا

الريفحياةمحبيمناثنانالاسمأطلق(.الطيب)البلد

كراثالمدينةالتخططبدأ.أم866عامفىالمنطقةسكنا

الحاجةأنجلياوضيحعندما،أم689عامفىالجديدة

فىمناسبةأرضوجودعدمبسببجديدةلمدينةملحة

إلىالطهبيعىالغازلنقلاملأنابيبخطإنشاءأدىدامبير.

فىالمدينةازدهارإلىالغربىالشماشالطرفمنالساحل

العشرين.القرنمنالثمانينيات

-أ)12ليسينيوسماركوس،كراسوس

عسكريوقائد،ماليوخبير،دولةرجل.م(.ق35

المجلس،ودومبيقيصرمنمبمكراسوسكون.رومانى

كراسوستقلدقبل،ومن..مق06عامالثلاثىالحاكم

القاضيمنصبفىالمتمثلةالعلياالحكوميةالمناصب

تروةكونلأنهالثريلقبعليهوأطلق.والرقيبوالقنصل

منصبهاستغلوقد،العقاريةالاستثماراتخلالمنطائلة

اضجارية.االأعمالافىلأصدقائهالتأييدكعسبفى

سبارتا!صس.ثورة!صاسوسسحة!،.مق17عاموفي

ضدحرباشن،العسكريالمجدتحقيقأجلمنسعيهوفى

،مق53عاموفى.الوسطىآ!ميافيالمناطقإحدىبارثيا،

.جنودهومعظموقتلوهجيشهبارثيافىالسهامرماةحاصر

بنعليم(.229-؟هـ،031-؟)الئملكراع

يذكرلم.اللغويالنحويالحسنأبوالفنائيالحسن

أنهيفيدذكروهماوكل،مكانهأوميلادهتاريخالمؤرخون

.الهجريالثالثالقرنمنأضانياالربعفىبمصرولد

دميمأوقصيراكانأنههوالنملب!صاعتلقيبهوسبب

المعارفمتعددوالمئالثقافةالنملكراخي!شوأ3.الخلقة

الدراساتعلىنفسهقصروإنما،عصرهعلماءعادةعلى

والمعاجم.اللغةوفقهاللغوية

نحويمي!وكانوكوفيين،بصرينننحاةعلىدرس

كتابهوفيا!لنتخبكتابهفيذكرفقدالكوفط،المذه!

إلامنهميذكرفلمالبصريونأماكوفيا،عشراثنيا!لنجد

خلافاالكوفيينإلىيميلكانأنهإلىيشيروهذا،ثمانية

ميال!كانأنهمنالرواةإنباهكطالقفطىذكرهلما

أطبصري!ت.

عشراتمؤلفاتهوألممماءالنملكراعاسميتردد

،العربولسانكالمحكمأطغة،اكتبأمهاتفىاهرات

أعلىهوويكون،كراععندالروايةتقفماوكثيرا

عنشأئايقللاالمنتخبوكتابهأ!يه،إتنسبلهامصدر

سنة،أربعينتصنيفهفىقضىالذيعبيدأبىمصنف

مفرداتعلىأشتملأنهإلىالكتابهذاأهميةوترجع

أنهعلىهذاويدل،اللغةكتبفيكراععنمرويةبمعان

فقهفيكتبوله،الأولىاللغةمصادرمنمصدرايعد

المعاني.بمعاجمتهتماللغة

المجرد،المنفدبمبمالمنتخبالمنجد؟:مؤلفاتهأهممن

اللغة.غريبأمثلة

)1573دامريسيأنجلومايكلكرافاجيو،

فيالشديدةبالواقعيةاشتهرإيطاليرسامام(.016-

المثالييصئالطابعأنكرافاجيويشأولم.الدينيةرسوماته

فيالحالعليهكانكماالدينيةالأشكالرسوماتعلى

كانأنهويعتقد.لعهدهالسابقالأوروبيالفنتقاليد

.الطرقاتفيالناسوعامةالفلاحينمنرسوماتهيستوحى

يجمع،رسوماتهمنالكثيرفىحصافاجيو،وكان

بتسليطيبرزهاثم،خاليةسوداءخلفيةفىمواضئرسحمه

الأمثلةأحدمشاهدةويمكن.عليهاقويمركزضوء

أثروقد.آموصفيعشاءوجبةالمسماهلوحتهفىلأسلوبه

بولبيترأمثالمنالرسامينعلىالواقعيكرافاجيوأسلوب

نشرفيأيضاأسلوبهساهمقدرفيلازكيز،دييغورلمز،رو

الأوروبى.االفنفىالبهرجةحركة

مريسي،أنجلومايكلالأصلىكرافاجيواسموكان

كانتالتيالإيطاليةالمدينةاسمنفسهعليأطلقوأعنه

كرافاجيو.مدينةوهىرأسهمسقط
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ذاتالكرافانات

تفضلهاالصلبالسقف

لقضاءالعائلات

السمكوصيدالعطلات

علىمشياوالتمزه

وبداخل.الأقدام

ئلوساالكرافالات

لتخزينوأماكن،للراحة

المحتلفة.المواد

شاحنة،أوسيارةتجرهاعجلاتذاتعربةالكراثان

وأللنزهةإمامؤقتةمساكنلتستخدموتصمم

للإقامةتستعملفإنها،المتنقلةالمساكنأما.للمعسكرات

المتنقل.البيت.انظر:العامطوالالدائمة

السقفذاتالمقصورأت،التنزهكرافاناتتشمل

لإقامةوتصبالأولىبمللطيالقابلةوالكرافانات،الصلب

لاصطادأو،سياراتهمعلىيقضونهاعطلةفيجماعة

النوعهذاويجهز.الأقدامعلىمشياللتنزهأوالسمك

01إلى4بينحجمهاويتراوح،والحماموالمطبخبالأثاث

النماذجأماعرضا.م4.2إلى81.ومنطولأ،أمتار

مترين.عرضهافيبلغالاستعمالالشائعة

وأكثرحجماأصغرفهي،للطىالقابلةالكرافاناتأما

وأمتينقماشمنوتصنع.الأخرىمنتركيبهافيإحكاما

ش!صلفيالكرافانبسطويمكن.غيرهماأوالبلاستيكمن

أشخاصثمانيةإلىأربعةب!تمالنوموتتسع،خيمة

.وحماممطخأيضابهايكونوقددأخلها.

قدللتنزهالممستخدمةالكرأفاناتتكونأنألمحتملومن

وكان.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوأخرفيظهرت

الوقتذلكفياشتهرقدستابلزجوردونأو.آر.الدكتور

التيكرافاناتهتزالولاللسفر،الوسيلةهذهبامشخدام

التيالكرافاناتأما.اليومحتىباقيةالخيولتجرهاكانت

.الميلاديالعشرينالقرنأوائلظهرتفقدالآلاتتسحبها

خلالللترويحوسيلةالكرافاناتاستعمالشاعوقد

انتشارأاستخدامهاوانتشر،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

نوادوتوجد.العشرينالقرنمنالستينياتبحلولوالمسعا

لأصحابالإرشاداتلتقدم،البلدأنمعظمفىللكرافانات

عامبريطانياكرافاناتنادياسسوقد،الكرافانات

العالم.فيفىعهمننا!أبروهو،أم709

.الاستجماممركبة:أيضاانظر

فيتعملكانتالتيالتجاريةالسفنمننوعالكراوو

العسابعإلىعشرالرأبعالقرنمنالمتوسطالأبيضالبحر

منالنوعهذااستخدمقدكولمبوسوكان.الميلاديينعشر

كما!الأطلسىالمحيطعبرالأولىرحلاتهفياسمفن

المحيطاتلاستكشافوالبرتغاليونالأسبانيوناستخدمها

مؤحرتها.فىساحتانلهاالكرافل
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الميلادي!ت.عشروالسابععشرالسادسالقرنينفيوالتجارة

يصلالأسماكوصيدالساحليةالتجارةسفنبعضوكانت

للرحلاتالمصممةالسفنأما.متريةأطنانعشرةإلىوزنها

سفينةوكانتمتريا.طنا05نحوفتزنالمحيطاتفي

الجليونسفينةمنحركةوأخفحجماأصغرالكرافل

فيالاستعمالشائعةكانتضخمةضراعيةسفينةوهي

سفينةمقدمةفىيوجدوكان.الجليونانظر:.الوقتذلك

المقدمة،قلعةيسمىاسمفينةطاقملإيواءعالمبنىاورافل

طالق!ت.ذوآخرمبنىمؤخرتهاوفي

الأماميةاتحمل،سارياتأربعالأصليةالكرافلولسفينة

ف!صانت،الأخرىأضلاثةاأماالش!صلمربعةأشرعةمنها

سفنأما.اللتينةمنهاأ!احدايسمىالشكلمثلثةأشرعتها

واسحفينةنيناالسفينةمتل،الثلاثةالأشرعةذواتكولمبوس

فىساريتينعلىالشكلمربعةأشرعةمنهمالكلف!صانبنتا

سفينةوكانت.الخلفيةالساريةفيمثلثةوأشرعة،المقدمة

حجغاأكبر،كولمبوسيقودهاكانالتيمارياسانتاالقيادة

وسطها.فيساحةولهاالكرافلمن

كريستوفر.،كولمبوس:أيضانظرا

يور!سشايرفيامحطالح!-امقاطعاتإحدىعرالمحن

نسمة.007،94نهاس!طعددويبلغ.بإنجلتراالشمالية

الريفيةوالمنطقةس!جبتونبلدةسوقالمقاطعةوتضم

فيالوطنىيوركشايرمتنزهمنكبيرجزءويقع.المجاورة

ويرنسايدقممأيضاكرافنتضماكما.كرافنمقاطعة

.الثلاثوبنيجنت،إنكلبروج

يوركشاير.:أيضاانظر

والجزرنيوزيدندا،موطنها،الرأسمدورةشجرةالكراول

ولهام5إلى3ل!تماشراوحارتفاعإلىتنموحولها.التي

ثمرتهاتشبهالغار.تشبهداكنةخضراءصقيلةأوراق

طولأ.سم3نحوإلىوتنموالصغيرةالبرقودتىحبةالبرتقالية

.الماووريالشعبعندخاصةأهميةالكراكاأصشجرة

قبوريزورونعندماال!صاكاأوراتأكاليلالماووريونيلبس

بيوتحولالكراكاأشجارتنموماوغالبا.أسلافهم

الكراكا)بذور(حبوبتجفف.الماووريينعندالاحتفالات

جداسامةتكونالحبوبإن.خاصةمنامسباتفيوتؤكل

تحميصيجب،اسممولإزالة.معالجةدونتناولهاتمإذا

اللحيموالجزءحار.ماءفىتغط!ثبم،الأرضفيالحبوب

ايضا.أكلهيمكنالكراكامن

فيسوندامضيقفيتقعبركانيةجزيرةظوعراى

بركانثاروقد.وجاوهسومطرةبينتقريباالمسافةمنتصف

حدوثفىتسببمماأم،883أغسطس!فيالجزيرة

معظمتناثرفقدأ3.العافيالكوارثأسوأمنواحدة

الجزرشواطئعاتيةمديةموجةوضربتأجزاء،إلىالجزيرة

الرمادوظل.شخص36و...مقتلإلىأدىمما،القريبة

.عاملمدةوحولهاالمنطقةسماءفىعالقاالبركانى

بولندا.وسطجنوبفيستولانهرعلىتقعمدينة!اعو

(.نسمة003.175السكان)عدد

الثقافيةللحياةمركزاطويللأمدكراكوظلت

عامأنشئتالتيياجيلونجامعةمقرهىألدينةوا.أجوأسديةا

المبانىمنكبيراعدداأيضأحصاكووتضم.م4361

وتوجد.الملكيةأعلعةاذلكفىبما،والمتاحفأضاريخيةا

بولندا،لملوكمقرايومذات!صانتأضىا،الملكيةأغلعةبا

.المطرزةوالأقمشةاللوحاتمنمهمةمجموعات

وهوبولندا،فيللفولاذمصنعأكبركراكوشيوجد

الكيميائيةالموادتصنيعأيضاالمدينةفيويتمنواهوتا.مصنع

.المجهزةوالأطعمةوالمنسوجاتوالجلودوالعقاقير

وأوروبااسيابينللتجارةطرقملتقىكراكوأصبحت

بولنداعاصمةالمدينةوكانت.الميلاديالثامنالقرنبحلول

أم597عاموفيأم.695حتى3801منأغترةافي

تتمتعالمدينةوأصبحتالنمسا.لسيطرةكراكوخضعت

عليهااستولتالنمساولكن،أم81ءعامالذاتىلالح!ص!

مرةبولنداإلىكرأكووانضمت.أم848عامأخرىمرة

.أم029عامأخرى

أراضيأغلبتغطيشاسعةصحراءوراكوم

سابقا.السوفييتيالاتحادجمهورياتإحدى،تركمانستان

الجزءتكون2.كم0000035كراكوممساحةوتبلغ

يسمىنهرمنرمليةتراكماتبوساطةالصحراءمنالأكبر

مستوية،طينيةسهولعلىكراكومأرضتشتمل.أموداريا

قصيرةالشجيراتتنمو.رمليةوهضاب،ملحوأحواض

الحيواناتبعض.الربيعفصلفي،العشبيةوالنباتاتالعمر،

،والذئابالظباء،هيالصحراءفىتعيم!اختىانبرية

،والرتيلاءات،والسحالي،أضعابينوا،الوحشيةوالقطط

مساحةأغلبويستخدم.القوارضومختلفوالعقارب

.والجمالوالماعز،،المرغناممرعىالعامخلالالصحراء

الأنهار.حولالمرويةالمناطقفيالحبوبالمزارعونيزرع

وهيبالمياهالمنطقةكم008طولهاالبالغكراكومقناةتزود

المعدنيةالثرواتوتشمل.العالمفىالريأنظمةأكبرأحد

والكبريت.،والبترول،الطبيعيالغازلكراكوم

الشائعالالحممالكراكىسمك.سمكالكراعي،

سمكأيضاويسمى،العذبةالمياهأسماكمنلفصيلة

وخاصيتها،للطعامبشراهتهامعروفةسم!فوهي.الرمح
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وهىالعذبةالمياهفيتعيشكبيرةسمكةالشماليالكراكيسمكة

.الأسماكألدمنوتعتبرالصيدعندالصيادي!ممقاومتهامشهورة

وفم،رشيقطويلجسمالكراكيعائلةولأفراد،القتالية

أسمويطلق.كثيرةبأسنانمليء،البطةمنقاربشكلممدود

البيكريل:الكراكيفصيلةمنأعضاءثلاثةعلىاليكريل

الحمراء،الزعانفذيبالبيكريلأيضاويسمىالمسعور

المسلسل.والبيكريلالنجيلبيكريلأوالطينوبيكريل

ا!مسكلئتعدسمكمنالثلاثةالأشكالأنكما

الكراكي،الفرخأما.الكراكيأوالرمحعائلةمنأيضا

ويم)1!رار(الحمائطعينأوالجماحظيسمىأنوالأصح

السمكة)أيمنقارأبوالرمحأما،الفرخفصيلةإلى

منقار.أبيفصيلةمنفهيالمنقارية(،

والمسكلنج،،الشماليةالكراكيأو-الشماليوالرمح

أنهماعلىئعرضانماوغالبا.الفصيلةأعضاءأهمهما

العذبةالشماليةالمياهفيالشماليالرمحويعيع!.زينةأسماك

الصغرىوالبحيراتالعظمىوالبحيراتوامميا،بأوروبا

أسماكوتتغذى.الشماليةأمريكافىالمسيسيبيواديوأعاش

والطيوربالأسماك-الكراكيمننوعوهي-الكبيرةالبايك

الشماليالرمحسمكةتبلغوقد.الثديياتوصغارالمائية

منعادةتزنولكنهاوزنا،كجمأ8منوأكترطولأأم،2

مع،مخضرةأومزرورقةرماديةوهى.كجم5.4إلىأ

وهي.المصفرةأوالمبيضةالبقعمنمنتظمةغيرصفوف

الأكل.طيبولحمهاجيدةصيدسمكة

)صورة(؟الأسماكانظر:.الشماليالكراكي

)صورة(.سمك،الكراكي

العشرينالقرنأواخرفي)التنصالتنسانظر:.كبهـاص،

.(لميلاديا

مي.كرارشيد:نظرا.رثتديد،مىكرا

ام(.ا-553)472الأكبرلوكاسكراناش،

الأوروبية.النهضةعصرفىالألمانالرسامينأبرزأحد

رسمويتنبيرج،في،الملكيللبلاطرساماعملهبحكم

للزعيملوحاتورسم.عصرهفىالزعماءمنكثيرأ

كراناشصيتذاعوقد.وعائلتهلوثرمارتنالبروتستانتي

الإغريقية.للأساطيرالهزليةمعالجتهبسبب

البم،بويقةالرسمأعمالفىنشيطاكراناشكان

الذيوهو.الاخرينالألمانعصرهفن!نيمثلذلكفىمثله

علىالمطبوعةالصورعلىالضوءتوزيعطريقةابتكر

إحداهماخشبيتانكتلتانفيهاتستخدمالتي،الخشب

.اللونلمجالاتوالأخرىللخطوطواحدةصورةلعمل

أنهوالواقعبافاريا.فيكرونالقفيكرانا!قولد

وقد.معروففغيرالحقيقىاسمهأما،المدينةباسميتسمى

الصغار.الفنانينمنالثلاثةأبناؤهكان

أسقفأولأم(.55-16)948توماسكرالمر،

قامالذيللدورصيتهذاعسابحلترا.لكانتربريبروتستانتي

كلحكمأثناءاللوثريالدينيالإصلاححركةلتعزيزبه

.السادسإدواردوالملكالثامنهنريالملكمن

والتحقبنوتنجهامشاير.أسلكتونفيكرانمرولد

الممتحنينمنواحدابعدفيماوعين،كمبردجبجامعة

كرانمرامشرعىأم،952عاموفي.اللاهوتلعلمالعامين

الملكبمستشارياجتبمعندما،الثامنهنريالملكنظر

ضدهنرىاتخذهاالتىالطلاقإجرأءاتبخصوص

الطلاقموضوعيعرضأنكرانمرواقترحأراغونكاترين

ذلكعلىوترتب،الإنجليزيةالجامعاتتنظمهامناقشةفى

.هنريالملكصالحفىقراراتخاذ

لكانتربري.أسقفاكرانمرتعيينتم،أم533عاموفى

جماحكبحإلىالراميةهنريجهودأيدأسقفاوبوصفه

وأصبح.إنجلترالكنيسةالأعلىالرئيسفأصبحالبابا،سلطة

عرشعلىالأوصياءأحد،الثامنهنريالملكبرغبةكرانمر،

كرانمرأيدإدوارد،حكمأثناءوفيالصغير.السادسإدوارد

الكنيسةإصلاحتستهدفالتيالإجراءاتمنكثيرا

ئها.ومباد

الكاثوليكية()الرومانيةمارىالملكةاعتلتوعندما

البروتستانتوأتباعهكرانمرسجن،ام553عامفيالعرش

السجونأحدإلىنقلوا،أمء54عاموفي.لندنبرجفي

لدرجةضعيفأكرانمروأصبح.الهرطقةبتهمةأكسفوردفي

كأسقفالسابقةأعمالهمنفيهاتبرأبياناتعلىوقعأنه

وضعت،بيومينإعدامهوقبلللبابا.بخضوعهواعترف

الإجراءاتلكلتنكرهالملأعلىكرانمريعلنكيالترتيبات

العقيدةموادمنمادةبكلوإيمانهقبل،مناتخذهاالتي

السابقة.كتاباتهكلعنوالتخلى،الكاثوليكيةالرومانية

أعلنحرقا،إعدامهفيهمقرراكانالذىاليومفىولكن

السابقة.أفعالهلكلتنكرههيالوحيدةخطئتهأنكرانمر

!*!!-مح!!

-
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وحهيهأحدفيويطهر،أم847عامضر!الديالريطانىالكراون

اسة.نباسحاراضالياوفيفكتورياالم!!ةصورة

ربعأوبنسا،2ءتساويمعدنيةلريطانيةعمدةالكراور

نمإقعلىمتداولأال!صاونكانأنوبعد.إسترلينيجنيه

الخاصةللمناسباتتذكاراإلايسكلاالآنأصبحواسع

أ،إأضداوأ!اقيديرىفلاا،ن1أما،الملكىالزواجمثلفقطبم

الملاصةأوا!لكصورةجهيهوأحدفيال!صاونيحملنادرا.

أسةنباشعارفيمث!!حرالاأ!حهاأماعهدها.فىضربالتي

الذهبمنالأولىاأطمرةنأحصاراوضربآخر.رمزأيأو

ويعودالتامن.هنريالملكعهدفىعشرالسادسالقرنفي

.أم551عامإلى،اليومالمعروفبش!طهالكراونتاريخ

وتعرف،الفضةمنتسكالأولىالكراونعملاتوكانت

منتسكأصبحتأم159عامومنذ.الفضيةبالكراونات

والني!!.النحاسسبيكة

حوانيطولهيبلغضخمأسترالىطائرالكراودج

واأسودا!نه.انصفراووعينانقويمنقارله.ءسم.

أجاأستراشرقفىأممراونجاويعيح!.رماديأووأليضأسود

لوردوجزيرةتسمانياجزيرةحتى،يورككيبمنبدءا

أمحتراليا.غربىمنطقةفييعيم!كماهاو.

همافصيلتينإلىالرئيسيةأصستةاالكراونجأنواعتنتمي

.الرماديوالكراونجالمرقطال!صاونج

ببذورهااشتهرت،البقدونسفصيدةمنعشبةالكراويئ

للفطائرتوابلالكراويةبذورتستعمل.اللطفةالنكهةذات

الأدوية.بعضفيأيضاوتستخدم.الج!تأنواعوبعض

فيوكذلكالعربيةالدولمنكثيرفيالنباتاتهذهوتنمو

.المتحدةوالولاياتوآسياأوروباأنحاءبعض

العشب.:أيضاانظر

وأكبرنيوزيلندا،مدنكبرىثالثةكرالستدلتمدرلت!

.917703س!!انهاعدديبين.الجنوبجزيرةفيمدينة

الشرقيالساحلعلىكرايستتشيرشمدينةتقع.نسمة

تموقدالبحر.منكم6المدينةمركزيبعد.الجنوبلجزيرة

تربط.قبلمنمستنقعاكانت،مسطحةأرضعلىتشييده

المدينةهيلزبورتخلالتمرالتيالأنفاقوقطاراتالطرق

.الجنوبلجزيرةالرئيسىالميناء،بليتلتون

ضحلان،ضيقاننهرانحصايستتشيرشعبريجري

،الصفصافبأشجاريتميزالذيمما،الإيفون،الحركةولطهيئا

فيويوجد.الجنوبيةالضواحيخلاليمرأسذياوالهيثكوت

.الكبيرةوالحدائقالمتنزهاتمنأحسثيراألديمةا

أحدكرايستتشيرشمدينة.الثقافيةوالحياةالتعليم

جامعةتضمالتىنيوزيلندافىاشئيسيةالثقافيةالمراكز

والفنون،والهندلحمةالادابكلياتوبها،كانتربري

أكثر.والعلوموالقانون،والحراجة،والموسيقى،الجميلة

القوطيالبرجالمدينةفىأهميةالمعماريةأ-االمعا

العمارةلفنالأخرىوالنماذج،الإنجيليةأطكاتدرائية

وأنديةالإقليمىللمجلسأضشريعيةاأ!يئةاتشم!!

.كرايستتشيرشفنونومركز،و!صانتربريكرايستتشيرلق

ومكتبةالمدينةصالةمجمعأيفئاالحدشةأطبانياتشم!!

أعامة.اكانتربري

مجموعاتوبه،أم087فىحصانتربريمتحفألسر

التاريخومعارض،والبولينيزيالماووريللشعبينفنية

روبرتفنونصالتاتعرض.المبرزينوسجلاتالطبيعى

مجموعاتللفنونكانتربريومجمع،المحليةماكدوجال

أجحار.اوراءومانيوزيلندا

شواطئتوجدالمدينةمركزمنكم13بعدعلى

أوليمبى.سباحةوحوضوملاعب

بها،رئيسيصناعىمركزثرايستتشيرشالاقتصاد.

كم5بعدعلىمعظمهايوجد،مصنع000.1منأكثر

،والفرش،الجعةالمدينةمنتجاتتشمل.المدينةمركزمن

،والأسمدة،الكهربائيةوالأجهزة،والملبوساتوالسجاد،

،الزجاجوأوانى،والجيلاتين،المجمدةواللحوم،والأحذية

والإسمنت،المطحونةوالغلالوالجلود،الثقيلةوالالات

الصوفية.والملابس،ألمحفوظةوالأطعمة،بالأسلاكالمقوى

المتحدةالولاياتلبعثاتقاعدةكرايستتشيرش

التجميدعمليةباسموتعرفالجنوبىللقطبالاستكشافية

المدينة.فىهامةصناعةوالسياحة.العميق

كم9بعدعلىالدوليالمطارأقيم.والإنصالاتالنقل

طرقالمدينةبخدمةوتقومهيروود،عندالمدينةغرب

النقلبعملياتالحافلاتوتقوم،حديديةوسككرئيسية

راكبىمنكبيرعدديوجدأرضهااستواءوبسبب.المحلى

بهايوجدكما،يوميتانصحيفتانفيهاوتصدر.الدراجات

الإذاعةمحطاتمنالعديدعنفضلاتلفازيةقنواتثلاث

وبعضلنيوزيلنداالإذاعيالبثمؤسسةتديرهاالتى

الخاصة.الشركات
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قائدوايزمانوليمقامأم982في.تاريخيةنبذة

بميناءالانيعرفمابزيارةإليزابيثالحيتانصيدسفينة

.ليتلتون

منالمولدألمانيحيتانصائدوهوهمبلمانجورجأسس

خليجفيالحيتانلصيدمحطةأولزوجتهمعأستراليا

رودسبرناردوليمهوآخرقائدأسه!.ام837فىبيراكي

رودسأوصل.أم983عامبوراوفيومزرعةللأسرةمنزل!

الأخوانوصل.الجنوبجزيرةإلىللأغنامقطيعأول

أوأئلفىأستراليامندينزووليمجونالأسكتلنديان

المدينة،منالقريبة،ريكارتونفىمزرعةليؤسسا،أم084

.الجنوبجزيرةإلىللأغنامقطيعأولمعهماوأحضرا

فينيوزيلنداوصلواالذينالبريطانيونالمستوطنون

هؤلاء.كانكرايستتشيرشاكتشفواالذينهمم0185

الأرا!يملاكومننفوذ،ذويموظفينالمستوطنون

.كانتربريرابطةفيأعضاءوكانوا

منكثيراالمسؤولالرابطةموظفتوماسجوزيفأتم

المستوطنونيصلأنقبلالطرقوأنشأ،الأوليةالمسوحات

وأنشأ،كرايستتشيرشبمسحجولىإدواردقامثم.الأوائل

المتسامتة.الشبكةانظر:.المتسامتةشبكتهانموذج

وهو،جودليروبرتجونأطلقأم085أبريلوفى

وذلك،كرايستتشيرشاسم،للرابطةالمقيمالأولالموظف

أولىوصلت.كرايعستتشيرلقبأكسفورد،كليتهاسمعلى

مشى.ام085ديصمبرفيليتلتونإلىسفنأربع

خلالمتعلقاتهمومعهممجهدونوهم782ادالمستوطنون

.كرايستتشيرشموقعإلىهيهلزبورتفوقالركوبلجيادممر

،كانعازفام(.629-ا)875!ريتزكرايسلر،

.الصادقالطبيعىبالنغمموسيقاهتتميز،موسيقيومؤلف

وتدرس.ومستمعيهبينهألفهةالتعبيرعلىقدرتهصنعت

بهاتكشفالتيالطريقةعلىللتعرفالموسيقيةتسجيلاته

الروباتوبمواستخدامالموسيقيةللجملالفعالالتشكيلعن

طبيعيةتجعلهابطريقةالموسيقيةالنغمةوءاطالةتقصيرأي

ومقنعة.

فدفيينا،فينزوةالكثيرةكرايسلرمؤلفاتبينمن

الجميلة.روزمارين،الجميلالحزن،الجميلالفرح،صيني

البدايةفيصدرتالأخرىالمقطوعاتمنوالكثير

كرايسلرأقرذلكوبعد.ساب!نموسيقيينلمؤلفينكأعمال

الموسيقيينالمؤلفينهؤلاءبأسلوبالموسيقىهذهنظمبأنه

مؤلفها.أنهبتواضعونفى

معهدفيتلميذاوأصبحفيينا.فىكرايسلرولد

سنواتثلاثوبعد.عمرهمنالسابعةفيوهو،الموسيقى

يدعلىهناكودرس،بباريسالموسيقىمعهددخل

مدينةفيمرةلأولوظهر.وليوديليبصمسارجوزيف

42سنفيبرلينوفىسنة،13عمرهكانحينمانيويورك

.والفنونالطبدرسأنبعد

النمسا،ألمانياضمتأنوبعد،ام939عاموفي

فيالممتقرذلكوبعدفرنسيا.مواطناأصئثرايسلر

،ام439عامأمريكيامواطناوأصبح،المتحدةالولايات

منتظمةبصورةوأوروباالمتحدةالولاياتفييتجولوظل

قصير.بوقتوفاتهقبلحتى

أم(.049-1)875بيرسيوالتركرايسلر،

مؤسسةمؤسسكانأمريكيسياراتمصنعصاحب

سياراتتصئالشركةلها.رئيسوأولكرايسلر

رئيساكرايسلركان.والبلايموثوالدودج،الكرايسلر،

مجلسللجنةورئيساام،359إلى2591منللشركة

وفاته.إلىأم359منالمديرين

الولاياتفيكنساسبولايةواميغوفىكرايسلرولد

اشترىعندماباسمياراتأهتمامهبدأ.الأمريكيةالمتحدة

فىموتوربويكلشركةالأعمالمديرأصبح.سياراتهأولى

بعدها.للشركةرئيساأصبحسنواتأربعوبعد.أم219

وهووتقاعدموتورز،جنرالمؤسمةلرئيسنائباأصبح

كرايسلررجع.ام029عامفيسنة،45وعمرهمليونير

وخلالأوفرلاند.-ويليسلمؤسحسةكمديرالعملإلى

و!أنئ،أم429عامفيموتورماكسويللمؤسسةرئاسته

الست.الاسطواناتذاتالكرايسلرسيارةودغمركاؤه

ام(.189-0091)أدولفهانزالسيركربز،

تقاسمإنجلترا،فىيعملكانألمانيحيويةكيمياءعالم

.ام539عاموالطبالأعضاءوظائفلعلمنوبلجائزة

حمضلدورةام379عاماكتشافهبسببالجائزةونال

دورةوبينت.الأيضانظر:السكر.أيضفيالستريك

الكربوهيدراتتستخدمالجسمأنسجةأنكيفكربز

أيضاوتناولت.الطاقةوإطلاقالحموضمختلفلتكوين

كربزأعلن،ام329عام.وفىوالبروتيناتالدهونأيض

نتيجةالكبدفياليوريابهاتتكونالتىللطريقةاكتشافه

منحوقدبألمانيا.هيلدشايمفىكربزولد.أخرىلدورة

.أم589عامفارسلقب

محافظةعاصمةوهى،العراقجنوجمطتقعمدينةعردلاء

المذهبأتباعمنللمسلمينالمهمةالمدنوإحدىكربلاء

رضىعليابنالحسينضريحبهايوجدحيث،الشيعي

منالشيعةالمسل!يئالزوارمنالافويقصدها.عنهالله

وأفغانستانإيرانخاصة،أخرىإلمملاميةوأقطارالعراق

.وباكستان
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بلكددفقد،العراقمدنكبرياتسادسةكربلاءتعتبر

وزاد،أم779عامإحصاءفينسمة000.001سكانها

،أم199عامإحصاءحسبنسمة0002372إلى

يش!!ا!ر.أم139عامنسمةمليوتربممنأكثرإلىووص!!

أ!راق.اس!سانعددجملةمن%أ8،حواليالعددهذا

بوحود-الدينيةأهميتهاحانبإلى-كربلاءوتشتهر

.العراقفيالخضراواتتعليبمصانعأهم

منالعاشرفىكانتكربلاءموقعة.موقعةء،عرفي

جندب!تووقعت.م068أكتوبرهـالموافق61سنةالمحرم

برعلىبنوالحس!!،الأمويةالدولةقبلمنالكوفةوالي

مديةمنبالقرب،بيتهوأهلشيعتهمنوجماعةطالبأبي

رففرعليبنالحسينأنأسبابهامنوكان.العراقيةالكوفة

بأربالعراقشيعتهأطلبواستجاب،معاويةبنيزيدمبايعة

وخاصته.بيتهأطصتأضمان!تانحوفىأصيهمإفسار،يأتيهم

أحصفة،اعلىيزيدوالىزياد،بناللهعبيدقواتبهوالتقت

فاستشهد،الحربفدارت،السيصغيرمنهتقبللمالتى

زينهوصغيروطفلالنساءعدامامعه،ومنالحسين

نفوسفىأثرهاالواقعةهذهتركت.الحسينبنالعالدين

الأمويين،ضدالعداءروحوأذكتهذا،يومناإلىالشيعة

العباسيينأيديعلىدولتهمعلىالقضاءفيوساعدت

ومناصريهم.

على.بنالحسين،الدولة،الأموية:أيضاان!

وتستعملهأمميميائيةاالعناصرأهممنالكردون

وتعتمد.أصسا!!نتجةامنكثيرةأنواعفىالصناعات

بدونحياةلاإذ،الكربونعلىبأجمعهاالحيةالكائنات

الأرضقشرةفيالكربوننسبةفإنذلكومع.الكربون

.%.،.3عنتقل

فيالطبيعةفيالنقيالكرلونيوجد.الكربونصور

بعضصناعةفىيستعم!!الذيوالجرافيت،الماسشكل

ويختلفان،نقيكربونالنوعينوكلا.الرصاصأقلامأنواع

يسمىللكربونآخرشكلوهناك.البلوريالتركيبفى

تشبهحبيباتمنيتكوناللاشكلى،أوا!لتبلرغيرالكربون

رؤيتهالايمكنبحيثالصغرفيمتناهيةولكنها،الجرافيت

المجهر.خلالمنإلا

وأممن،الصناعةفىكبرىأهميةوالجرافيتوللماس

ال!صبونمنيأتىالصناعةفىالمستعملالكربونمعظم

والرماداللاشكليال!ضلونمنكلويتكون.اللاشعكلي

فىالكربونعلىتحتويالتىالموادتسخينأوحرقعند

احتراقاالموادلاحتراقمايكفيالأكسجينمنبهليسجو

كاملا.

مثلنفطيةمواد-المثالسبيلعلى-أحر!توإذا

الهواء،منمحدودةكميةفيالطيعيالغازأوالزيت

عليهيطلقاللاشكليالكربونمنأسودمسحوقيتكون

أيضاالسناجويسى.الكربونأسودأزالسناجاسم

.القناةوهبابالغازوهبابالمصباح)هباب(سخام

والطلاء.الم!اصأصناعةفىالسماخويستخدم

العظامبتسخينالعظامفحمأوالحيوانيالفحميتكون

بتسخينالحطبفحمويصنعأطهواء.تعريضهادون

الحطبلاحتراقمايكفىالهواءمنبهليسجوفيالحطب

لإزالةالفحممنالختلفةالأنواعوتستعملح!املا.احترافا

الشوائبمنالهواءولتنقيةأحسكر،امنالأسمراللون

للطهو.وقوداأيضاالفحمويستخدم.الكريهةوالروائح

صنعفييستعملىالذي-الكوكفحمايستخرج

الاكسجين،غيابفىالحجريأعحماابتسخ!ت-أغولاذا

الأسوفىويستعمل.الحطبفحماا!متخراخطريقةبنفسر

فيخضاباأحيانا-العاجتسخينمنينتجأسذياالعاجي

العاجي.الأسود:انظرأطلاء.امواد

الكربونكمياتمعظمتوجد.الكربونوجودأماكن

أكسيدفثاني.أخرىعناصرمعكيميائىاتحادحالةفي

مركب-المثالسبيلعلى-الهواءفىالموجودالكربون

المركباتوتشمل.والأكسجينالكربونمنكيميائي

الجيريالحجرمثلمواد،الكربونعلىتحتويالشاللأخرى

الفحممثلالوقودأنوأعوبعض،الكالسيوموكربونات

الحيواناتلجميعالحيةالأنسجةوتتكون.أضفطواالحجري

مليونمنأكثرويوجد.أحصبونامرحجاتمنوالنباتات

العلماء.لدىمعروفةللكربونكيميائىمركب

كربونيةموأدلتكونببعضبعضهاالمركباتهذهتتحد

الذياللفظ)وهوالعضويةالكيمياءوما.تحصىلاتكاد

التيأوالحيةالكائناتتنتجهاالتيالمواددراسةعلىيطلق

.الأولالمقامفىالكربونلمركباتدراسةإلآتستخدمها(

النقيالكربونشكليختلف.الكربونخصاص

ففي.للذراتالبلوريالتركيبلنوعوفقاكبيرااختلافا

يجعلممامترابطهيكلفيالكربونذراتتنتظم،الماس

ولذلك،وصلابةمتانةالمعروفةالموادأكثرإحدىالماس

الجرافيتأما.الأخرىالمتينةلقماإلموادالماسيستعمل

بكثرةاستعمالهمنمكنتدرجةإلىالملمسناعمفهش،

فذراتالالات.اءالمتحركةاللأأ--أ-أ"
منجر!ولزجوسزيب

منتجعل،طبقاتشكلفىمرصوصةبهالموجودةال!صبون

ميسورا.أمرابعضفوقبعضهاوذهاباجيئةانزلاقها

الحرارةدرجةفيكيميائياالكربونولايتفاعل

العناصرمعبسهولةتتحدمركباتهولكن،العادية

يأفىالنقيالكربونيذوبولا.الأخرىوالمركبات



الكربونيتحدالعليا،الحرارةدرجاتوفي.عاديمذيب

الفلزاتوبعضوالكبري!،الاكسجينمعكيميائيا

أيضاالكربونويكون.الهالوجيناتمجموعةوعناصر

الهيدروجينعلىعادةتحتويكثيرةعضويةمركبات

.كثيرةأخرىوعناصر

الكربونينصهرولا.حبالحرفكيميائياللكربونيرمز

يتحولأي،م)00553حرارةدرجةفييتسامىولكنه

الذريوالعدد.الغازيةالحالةإلىالصلابةحالةمنرأسا

نظيرأهماتخذوقد.110.21الذريووزنه6،للكربون

عامالذريةللأوزانمعيارا-21كربونوهو-للكربون

له.وزنا000.21رقموخصصام،619

وزنه،للكربونمشعانظيرأالجيولوجيونويستخدم

القديمة.الأشياح!أعمارلمعرفة،41

ا!لشع.الكربون:أيضاانظر

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الكربيدالححريالفحمالكربونأكسيدأول

الكوكالنباتيالفحمالكربونأكسيدثاني

الكيمياءالقارالكربونكبرتحيدثانى

لرلمااالكردوناتالجرافيت

لهيدروكرلوناالكربوهيدراتلفولادوايدالحد

لكربونا،(ريعلتأا)علمر،لاثاا:نظرا410ن!!ا

لمشع.ا

!ضويةمر!اتهـحمجوىؤأ!لاووريالكرلون

منكثيرويشتمل.والكربونالفلورعلىتحتوي،اصطاعية

وتسمىالكلور،علىأيضاالكيميائيةالموأدهذه

فيعليهايطلقالتيالمركباتولهذه.الكلوروفلوروكربون

الأكثروال!ثنان.كثيرةاستعمالاتالفريونات،الغالب

ثلاثيالفلوريالميثانهماالفلوريةالكربوناتمناستعمالأ

الفلورثنائىوالميثانأ-3،أأيضاويسمى3!أ(اشا)3الكلور

بمثابةويستعملان12-3.أو،ح(32أح)2الكلورثنائي

وصناعة،والثلاجاتأ!واءامكيفاتفيتبريدغازي

.الحراريوللعزلللأثاثاتاللدنةالرغاوى

تحلالمثع.الكربونعمرنممف

جسم!ىالمشعالكر!دكميةلصف

كلحسي!ات(لإطلاق)تتمككما

هىالفترةهدهتقريما.سمةهلم007

ويحتمظ.الممتحالكرلودعمر!م!

كربونهممعظمحديثاالمقطوعالحمتب

حتميعام،/0075وبعد!المتع

وسعد،المشعالكربولىكميةنص!

الردع.لمجقىعام004.11حوالي

111111أألململمأ

حدشامقوعخشب

167المشعالكربون

للاشتعالقابلينوكير،سامينغير12-عوأ-3أوالغازان

غاز،إلىسائلمنتحويلهماويمكن،العاديةالظروفتحت

تجعلهماالخواصوهذه.بسهولةسائلإلىغازمنأو

لكن.الجويالهباءرشلمنتجاتدفاعينبصفتهمامفيدين

الفلوريالكربونمركباتأنعلىتدلالعلماءبحوث

الطقاتفيالأوزونجزجاتتدمرلأنها،بالبيئةضارة

صورأحدوهو-والأوزون.للأرضالعلياالجوية

الشمسأشعةمنوالحيواناتالنباتاتيحمي-الأكسجين

الكربونمركباتتصلفعندمابها.الضارةأجمنفسجيةافوق

فوقالأشعةتؤديالعليا،الجويةالطبقاتإلىالفلوري

معوتتفاعلالكلور،ذراتوتنطلقتحللها.إلىالبنفسجية

،أم789عاموفي.عاديأكسجينإلىوتحولهاالأوزون

الكربونهباءوالشرقالغربفيالحكوماتبعضحظرت

أعلنتام889عاموفي.استعمالاتهمعظمفيالفلوري

عن،المركباتلهذهالعالمفىمنتجأكبر،بونتدوشركة

وقد.الكيميائيةالموادهذهعلىللقضاءمرحليةخطط

.أم989عامإنتاجهامنللحدعالميةمعاهدةابرمت

؟الكربوننظائرمنمشعنظيرالمشعالكرصن

أثقلوهو،41الذريوزنه.41الكربونأيضاويسمى

بمقدارالذريوزنهيقدرالذيالعاديالكربونمن

الأحافير،عمرلتحديدالمشعالكربونيستخدم.110.21

الباحثونويستخدمه.القديمةالأشحياءمنالأخرىاعوالأنو

البيولوجية.العملياتبعضلدراسةأيضا

تند!حينماالطبيعةفىالمشعالكربونيتكون

الأشعةتسمىالتي،الطاقةالعاليةالذريةالجسيمات

الجوفيالكونيةالأشعةوتسبب.الأرضجوإلىالكودية

وبروتوناتونيوتروناتإلكتروناتإلىالذراتتفتت

بنوياتالنيوتروناتبعضوترتطم.أخرىوجسيمات

النوياتهذهمنكلوتمتصالجو.فيالنيتروجينذرات

النيتروجينذرةوتتحولبروتونا.تفقدثمومننيوترونا،

مشع.كربونذرةإلىالطريقةلهذه

وفيممثئ.كربونعلىالحيةالكائناتجميعتحتوي

منتريليونكلالمعثئفىالكربونمنذرةتوجدالجو،

111

عام04/11،بعدالخشب

أ!ا11ألم

!



الكربونات168

ال!صبونالنباتويمتص.ال!صبونأكسيدثانىغازجزيئات

الناسويشناولالهواء.فىالكربونأكسيدثانرمنالمشع

الغذاءمنرئيسيةبصفةالمشعالكربونالاخرىوالحيوانات

.النباتاتبهتمدهمالذي

عمرلتحديدتستخدمعملية.المشعبالكربونالتأريخ

المشع،الكربونمنمحتواهقياسطريقعنالقديمالشىء

ييبىويلاردالأمريكيأعيميائىا،الأسلوبهذاطوروقد

الاثارعلماءاستخدم.ا!شريناالقرنأربعينياتأواخرفي

إنسانحياةعنكثيراأجعرفواليبىطريقةوالجيولوجيون

سسنة.000005مندونباتاتهوحيواناتهالتاريخماقبل

تنحلالمشعةالموادجميعمثل،الكربونوذرات

وتختفى.ومنتظمدقيقبمعدل(جسيماتبإطلاق)تشفكك

ومعنى،سنة75...نحوالمشئبعدال!صبونكميةنصف

أغترة.اتلكيعادلعمرنصفلهالمشعالكربونأنهذا

بعدالمشعال!صبونمنالأصليةالكميةربعويبقى

المشعبالكربونالتأريخ

:سسمىاخع،احصلودامحموىلقماسقديمحسمعمرالعلماءيحدد

تمسرارلطريقت!!شرحيلى:ليماالممتئ.بالكربوداضةريحاالعمليةهده

المتع.لالكربولىالتأريخكيعية

لتحويلهعمرهمعر!ةالمرادالحسممنقطعةتحرقالتقليديةالطريقةفي

)الكربودالمشعال!صبودذراتتطلق.الكربونأكسيدثانيعارإلى

ستروح!تإلىالمشعال!صبونجحولبينماالإلكتروساتاالغاز،في(41

تحددوالتىالمنطلقةالإلكترولاتاعددالإشعاععداداتوتكشف.41

.عمرهمعرفةالمرادالحسمديالمشعالكرلولىمحتوى

المشحولةال!صبوندراتالحسيماتمعج!!يطلق،حديةطريقةفي

حق!!إلىعمرهمعرفةالمرادالحسمسقطعةسأساساتسطكلقالتى

وفصلهاالمحتلفةالكرلوناحراهـدراتالحقلويسبب.مصطيسي

41الكربولىذراتعدد!كشالصيرصدثمومنورنها.حس!

الجسم.فىالمشعأحصبولىامحتوىلتحديدضديبشكل

الثمن،يبقىأخرىعام00517وبعدسنة،411..

وهكذا.

مادامباستمرارالكائنأنسجةالممثئفىالكربونيضمحل

وأالغذاءيتناوللافإنه،الكائنيموتأنوبعد.يعيشال!صائن

الكربونويستمر.المشعالكربونيمتصلاوبالتاليالهواء

ثابت.بمعدلالنقصانفيالجسمفىفعلاالموجودالمشع

معروفبمعدليسيرالذي،الثابتالانحلاأ!هذاويساعد

ء.الشيعمرتحديدعلىالعلماءعام(،لاه007عمر)نصف

يحرق،المشعبالكربونالعمرتحديدطرتإحدىوفي

غازإلىويحولونهاالدراسةقيدالجسممنقطعةالعلماء

،الكربونأكسيدثانيغازوينقى.ال!صبونأكسيدثانى

النقىالكربونأكسيدثانىفىالمشعال!صبونكميةوتقاس

الإلكتروناتالأجهزةهذهوتكتشف.الإشعاعبعدادات

ذراتإلىثانيةوتتحول،المشعأممربوناذراتتطلقهاالتى

محتوىإلىالمنبعثةالإلكتروناتعددويشير.نيتروحين

المشع.أحصبونا

بالكربونالعمرلتحديدالأخرىأطريقةاتتضمن

بدلأالجسيماتمعجلاتمنمعينةأنواعاستخدام،المشع

ويساعد.الجسيماتمعجل:انظر.الإشعاععدأدأتمن

الكربونذراتعنالمباشرال!صشففىالعلماءالمعجل

.المادةمنجداصغيرجزءفىوعدهاالمفردةالمشع

الكربونمنالمادةمحتوىالعلماءيقيسأنوبعد

جذعبحلقاتالمشعالكربونمعيقارنونهافإنهم،المشع

علىالتقنيةهذهوتساعدهم.معروفةأعمارهاشجرة

منالجومحتوىفىالصغيرةالتغيراتعنأضعودضا

ذلك،بعد.الماضيفىمختلفةعصورفىالمشعالكربون

إلىالمادةفيالمشعالكربونعمريحولواأنالعلماءيستطيع

دقة.اكثرتأريخ

الكربونيستخدمالأحياء.علمفيالمشعالكربون

وأعمليةالتتبعاستشفافياعنصراأومقتفياعنصراالمشع

الأحيائيةالعملياتمختلفلدراسة(معينةتفاعلات

الكربونذرةالعلماءيستبدل،الأبحاثتلكوفي.المعقدة

عدادايستخدمونثمالجزيء.فيالكربونبذرةالمشع

تفاعلالممثئخلالالكربونذرةمسارلاقتفاءللأشعة

الكائن.فىيحدثكيميائي

عنصربمثابةيستخدمالذيالمعثئ!ال!صربونينتج

اكتشفوقد.النوويةالمفاعلاتفى،اصطاعياكتشافي

أمريكيانكيميائيان،مرةل!ولالمعثئاللاصطناعيالكربون

روبن.وصمويلكامن.ديمارت!تهما

أيونعلىيحتويمصكصأيالكردوظور

شسحنةلهاذراتمجموعةأوذرةوالأيون.الكربونات

الإشعاععداد!-ل!ضرولىإ

41دكركا!لآرةه004هه

لأ؟كيم!؟م!ك!هة

41تهـوحيردرة5ال!صسدأكسيدتا!عار

حسيماتمعحل

41كرسردرةالكر!ددرات!يى!!مصطيسي

512كرلوردرة

المشحوسة

م!صتحا!31كرلوددرة



ويتكون،سالبتانشحنتانالكربوناتولأيون.كهربائية

منذراتوثلاثالكربونمنواحدةذرةمن

والطباشير.ح-30الكيميائيةوصيغته.الأكسجين

الكالسيوملكربوناتأمثلةكلها،الكلسوحجر،والرخام

الحيواناتعظاموتحتوي.الطبيعةفىبكثرةتتوفرالتي

منكبيرةمقاديرعلىالمحار،وصدف،والبيضوأسنانها،

.الكالسيومكربونات

كربوناتفيهابما،الشائعةالكربوناتمعظموتتكون

.الفلزاتأيوناتمعالكربوناتأيوناتباتحاد،الكالسيوم

كيميائيةمادةباتحادهذهالفلزاتكربوناتتكوينويمكن

أكسيدثانيمعالصوديومهيدروكسيدمثل،قاعدية

)وهيبيكربوناتالتفاعلهذامنوينتج.الكربون

الكيميائيةوصيغته،هيدروجينأيونبهاكربونات

مركبتسخينمنالكربوناتمركبويتكونح+(.5-3

،الصوديوم)كربوناتالمألوفةالغسيلفصودا.البيكربونات

الخميرةصوداتسخينمنتتكونمثلا،2،*(شأ30

.ح+ءلاا(30يومالصود)بيكربونات

الاثار،الصودا؟،الكالسيومكربوناتأيضا:انظر

علم.

الصوديومالصودا،ان!ر:.الصوديومكربوئات

)أممتخداماته(.

الصيغة.أبيضبلوريمعدنالكالسيومعر!ئات

وهوح!ح(،)30هىالكالسيوملكربوناتالكيميائية

المكونأنه،كماالطبيعةفيواسعنطاقعلىموجود

والكلسيتوالمرجانوالرخام،الجيريللحجرالرئيسي

علىالجوفيةالمياهتعمل)الكهوف(المغاوروفيوالطاشير.

لتشكيلزمنيةفترةخلالالكالسيومكربوناتترسيب

الكلسيةوالترسباتالمغاور،أرضفيالكلسيةالترسبات

فيالكالسيومكربوناتوتدخلأسقفها.منتتدلىالتي

فيأيضاوتستعملومساحيقها،الألمشانمعاجينتركيب

.المعدةفيالحموضةلتخفيضالأدويةبعض

النقي،الماءفيالذوبانشحيحةالكاسميومكربونات

ثانيوجودفي،الكالسيومبيكربوناتتكونولكنها

.الكربونأكسيد

الكيميائى.الملحالطباشير،،الكلسيتأيضئا:انظر

فىالثلاثةالأساسيةالمكوناتأحدالكردوهددرات

ألاخرانالمكونانأما.للجسممهمامكوناوتعدالأغذية

جمئالكربوهيدراتتشمل.والدهونالبروتيناتفهما

الأخرىالموادبعضإلىبالإضافةوالنشوياتالسكريات
916ترابوهيدلكرا

المصدرالكربوهيدراتوتعد.والجليكوجينالسليلوزمثل

.والنباتاتللحيواناتللطاقةالرئيسي

)عمليةالضوئيالتركيبأثناءالكربوهيدراتتصنع

وتحصلالغذاء(.لصنعالخضراءالنباتاتبهاتقوم

النباتاتهذهأكلطريقعنالكربوهيدراتعلىالحيوانات

والنباتاتالحيواناتتخزنكما.أخرىحيواناتافتراسأو

جميعوتتألف.المستقبلفيمنهاللاستفادةالكربوهيدرات

والهيدروجينالكربونعناصرمنالكربوهيدرات

لأكسجين.وا

عددمجملمنأكثرأو%55الكربوهيدراتوتشكل

الغنيةالأغذيةومن.متكاملغذائينظامأيفىالسعرات

والمكرونةالشاميةوالذرةوالخبزالموزبالكربوهيدرات

،الكربوهيدراتمصادربعضوتحتويوالأرز.والبطاطس

منكمياتعلىوالحبوبوالخضراواتالفواكهمثل

الحلوياتأنواعمعظموتحتوي.والمعادنالفيتامينات

تفيدالموادوهذهالسكر.منعاليةنسبةعلىوالمشروبات

تعطيلافهيولذافقط،للطاقةمصادرباعتبارهاالجسم

منالجسمعليهايحصلالتيالصحيةالفوائدالجسم

.الأخرىالكربوهيدراتيةالأغذية

مننوعانهناك.الكربوهيدراتأنواع

البسيطةوالكربوهيدرات.ومعقدةبسيطة،الكربوهيدرات

الجزيئىفتركيبهاالمعقدةأما،بسيطجزيئيتركيبلها

ملألمج!برزر

السكريد()جري?حاديالحلوكورءحري

ء.ماف!

فيكأ!في.

السكريد(تمائي)حزيءالمالترزحزيء

*نز3كأبخي

موو

السكريد(عديد)حريءالشماحزيء

.رر

ب!ةعي

مرتبةوالهيدروحإنوالأكسجينالكربودمنتتألفالكربوهيدرات

!عالسكريدأحاديويحتوي،سكريداتتسمى"!بنائيةلم"كتلفي

عديدأما،جزيئينعلىيحتويالسكريدوثنائيواحد،جريء

أكثر.أوالسكريداتمئاتمنفيتألفالسكريد

لىكربو8

أكسحين"

هيدروحين.
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بعضهامرتبطةبسيطةكربوهيدراتمنيتألفحيثمعقد

طويلة.سلاسلفيببعض

مننوعانهناكالبسلطة.الكربوهيدرات

السكريدأحادياتهما،البسيطةالكربوهيدرات

وأحاديات.سكرياتوجميعهاالسكريد.وثنائيات

ثنائياتأفتتأبينمابسيطةسكرياتهيالسكريد

يد.أصس!اأحاديةأعربوهيدراتامنجزيئينمنالسكريد

لفركعوزواالجلوكوزالأساسيةاسسكرياتتشمل

أهمهو(،الحلاوةمعتدل)سكروالجلوكوزوالجلاكتوز.

.الدمسكرأيضاويسمىأسدمأفيموجودةكربوهيدرات

الفاكهةفيفيوجد(،الحلاوةشديد)لممكرالفركتوزأما

الجلوكوزمنكبيرةكمياتوتوجد.والخضراوات

فقطالغذاءفىفيوجدالجلاكتوزأما.السحلفيوالفركتوز

اللاكتور.يسمىسكريدثنائيمنكجزء

واللاكتوزالسكروزيدالس!ثنائياتأهمومن

جزيءويت!صن.المائدةس!صهووالسكروزالمالتوز.و

فركتوز.بحزيءمرتبصأجلوكوزجزيءمنالسكروز

نباتثعصائرالقصبس!منالسكروزمعظموينتج

وخاأةالحلارشديدطعمااشقىاوللسكروزالسكر.بنجر

الرائحة.منتقريبا

الحليب،سكرأيضايسمىالذياللاكتوز،يشكل

مناللاكتوزحزيءولمجألفالبقر.حليبمن%5حوالي

سكرأووالمالتوز،جلاكتوز.وجزيءجلوكوزجزئ

النكهةلإضافةويستخدمالتخميرعمليةبعديبقىالنت!عير،

جزيئينمنالمالتوزجزيءويتألف.الحلوياتلبعض

جلوكوز.

عديدةأيضاتسمى.المعقدةالكربوهيدرات

تشم!السكريد،أحادياتمنعددمنوتتكونالسكريد،

منالنشاجزيءيتألف.الجليكوجينوالسليلوزوالنشا

منهاكلنهايةالجلوكوز،خزيئاتالافربماأومئات

للاصبوهيدراتالرئيسيةالصورةوهو.بالأخرىمرتبطة

الفولمثلأغذيةفىالنشاويوجد.النباتيخزنهاالتي

جزيئاتوتتألف.والقمحوالبطاطسالشاميةوالذرة

عدةمنالنشا(جزيئات)مثلوالجلايكوجينالسليلوز

الخليةجدرانمعظمالسليلوزويشكلجلوكوز.جزجات

النشاأحياناويسمىالجلايكوجين،أما.النباتاتفى

فيالخزنةلل!صبوهيدراتالرئيسيةالصورةفهو،الحيواني

.تناالحيوا

يستحدء.الكربوهيدراتمنالجسميستفيدكيف

أحادياتلكن،للطاقةمصدراالكربوهيدراتالجسم

مباشرةالدممجرىدخولتست!التيهيفقطالسكريد

يدالس!ثنائياتهضممنولابد.الهضميالجهازمن

الاستفادةيست!إلجسمأنقبلالدقيقةالأمعاءفيوالنشا

إلىأولأالسكروزيتحللأنلابد،المثالسبيلعلى.منها

جلوكوزإلىاللاكتوزتحللمنولابدوفركتوز.جلوكوز

ثممالتوزإلىأولأالنشايتحللأنيجبكماوجلاكتور.

جلوكوز.إلى

فىالسكريدأحادياتإلىأس!صبوهيدراتاتحللوبعد

تحولالتيالكبدإلىبنقلهاالدميقومأ!دقيقة،االأمعاءا

جميعإلىالدميحملهجلوكوزإلىوالجلاكتوزأغركتوزا

طاقةمصدرالجلوكوزالخلاياوتستخدم.الجسمفيالحلايا

)تجديد(وإصلاحلبناءوكذلك،والأعصابللعضلات

إلىالزائدالجلوكوزالكبدوتحول.الجسمأنسجة

الدمفياسمكرمعدليكونوعندما.وتخزنهجلايكوج!ت

ثمجلوكوزإلىثانيةالجلايكوجينالكبدتحولمنخفضا،

العضلاتفيأيضاالجلايكوجينويخزن.الدمفييدفعه

ثانيةالجلايكوجينبعضويحول.أسلطاقةطارئحمخزون

طاقة.إلىالجسمحاجةعندجلوكوزإلى

فيالأخرىالكربوهيدراتمعظمعنأسسليلوزاويختلف

قيمةلهليسأنهكما،هضمهيست!لاالإنسانجسمأد

فالسليلوز.فائدةذاتمنهمعينة!مياتأنغير،غذائية

وبالتاليالأمعاء،ونشاطصحةعلىالمحافظةفيئساعد

أخرىوحيواناتوالماعزوللأبقار.الهضمعمليةتيسير

تحللالهضميةأجهزتهافيبكتيرياللنباتاتآكلةعديدة

كوقود.المهضومالسليلوزمنأجسامهاوتستفيدالسليلوز،

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السكرياتالدكستروزالتعدية

السليلوزلسكرالحلوكورا

لنشااورلسكراحينلحليكوا

لحرا

وأحدالكربونمنشه!صن،كيميائىمركبا!ب

والحديد.الكربونعلىيحتويالحديدفكرليد.الفلزات

المركب.فيالكربونمقداربتغيرالحديدخصالصوتتغير

والحديد،المطاوعوالحديدالزهر،الحديدمنكلويحتوي

كربيدويدخل.الكربونمنمختلفةكمياتعلى،الصلب

وسيانيدالأسيتلينمثلمهمةصناعاتفيالكالسيوم

أيضايسمىالذي،السليكونكربيدويستعمل.ال!صاسميوم

الأدواتوحوافال!صاشطةالموادصناعةفي،كاربورندم

.الكاربورندم،الكربون:أيضاان!.القاطعة

!كون!،بدوريصدبمركبالكالسيومورديد

ح!ح(.)2هيالكيميائيةوصيغته.والكربونالكالسيوممن

الأسيتيلإن،لإنتاجالصناعةفىالكالسيومكربيدويستعمل



171الأرضيةالكرة

وكربيدقطعها.أوالفلزاتلحمفييستعملغازوهو

يستعملالذيالكالسيومسيناميدمصدرأيضاالكالسيوم

.اللأسمدةصناعةفي

وفحمالجيربتسخينالكالسيومكربيدإنتاجيتم

اكتشفوقد،م0.082عندكهربائىفرنفيالكوك

عامولسون..إلتىالأمريكيالكيميائيالطريقةهذه

.ام298

الأسيتيلين.:أيضاانظر

يمتازالبنادقمننوعالكربينةبندقيةبئدقيلأ.الكربيئة،

يأ؟كجم.23نحوالبندقيةهذهتزن.الوزنوخفةبالقصر

وتنطلق.كجمأ،4بنحوالعاديةالبندقيةعنيقلوزنهاأن

العادية.البندقيةمسافةإلىالكربينةمنالناريةالعيارات

داخلالمعاركيخوضونالذينالجنودقبلمنوتستخدم

وضيقة.مشابهةأماكنمنأو،الدبابات

المشاةبنادقتشبهالأولىالكربينةبندقيةكانت

-أ)939الثانيةالعالميةالحربفىاستخدمتوقد.القصيرة

الناريةعياراتهتنطلق،الحركةذاتيكسلاحام(459

جاراند.بندقيهانظر:جارند.بندقيةمثلالغاز،بضغط

ةصعلىطبعهاأولصقهايتمخريطةالأرضيةالكرة

منسلسلةمنالأرضيةالكراتمعظمشكون.مجوفة

لصقهايتم،القماشمادةمنمصنوعةدقيقةمثلثةشرائح

.القماشمادةعلىالخريطةطبعيتمثمومن،الكرةعلى

وبخاصةمجالاتعدةفيالأرضيةالكرةمننستفيد

غرفةمكانهايكونولذلكالجغرافيا،مادةدراسةفي

الرحلاتتخطيطفيمنهاويستفاد،المكتبةأوالدراسة

الصناعية.الأقمارعبرالاتصالاتوفي،والبحريةالجوية

يتبين.عامبشكلالأرضعنصحيحةصورةالأرضيةالكرةتعطي

الارضية.للكرةمصغرمجسمعلىالمواقيأحدالمدرسةفيالطلا!

ماساشوسيتسبولايةبوسطنفيساينسكريستيانمبنىليالماباريوم

الأرضيةالكرةالمشاهدوديرى.م9قطرهاملونةرجاجيةأرضيةكرة

الداخل.س

الأساسية.الجغرافيامفاهيمتقديمعلىتساعدالأرضيةالكرةدراسة

الرسم،مقياسحمسبوالاتجاهاتالمسافاتالأرضيةالكرةعلىتبدو

المسطحة.الخرائطفىكمااليابسةمساحاتالأرضيةالكرةتشرحولا

أ

ء

ء
لاء

ا!كاء
!رر"

كا!كأ-*
ص/3!ع،لأ"



البلوريةالكرة172

عنصحيحةصورةتعطيأنالأرضيةللكرةيمكن

مستديرالكرةسطحإنوحيثعام،بشكلالأرض

جمئأجزاءتعرضالأرضيةالكرةفإن،الأرضكسطح

ملاحظةويمكنالرسما.لمقياسطبقاس!إلارض

الذي،التحريفدونوالاتجاهاتوالمسافاتالمساحات

رؤيةويمكن.المسطحةالخرائطفىالمستعملةالمساقطتسببه

هيكماتماماوالمحيطاتللأرضالبريةالمعالمومواقعأجزاء

نقطت!تب!تمسافةأقصرتحديديمكنكما،الأرضعلى

الدائرةيسمىمابوساطةالأرضيةالكرةأوالأرضعلى

فىالعظمىالدائرةطريقةم!الملاحونيستفيد.العظمى

قيال!الممكنومنأجحرية،ارالبريةالطرقتخطيطمجال

.مباشرةالأرضيةالكرةعلىالعظمىالدائرة

لتوضيحمركزيمحورعلىالأرضيةالكرةوضعيمكن

استعمالدونحاملعلىوضعهاأو،الارضدورانطريقة

علىوالشمسالأرضبنالعلاقاتبيانويمكن.المرابط

ومدارات،الزمنوفروقالنهار،طولمثلالأرضيةالكرة

الثانوية.الملحقالتبعضبإضافةالصناعيةالأقمار

(أم154)تصقليةملكلروجرالإدريسيأعد

منالمعمورالجزءتمثلالخالصةالفضةمنكرةعلىخريطة

صقلية،عاصمةباليرموقصرفيووضعهاآنذاكالأرض

شمالأ63عرضخطيبينالمعمورالجزءهذاوانحصر

أما.الاممتوائيةوالبحيراتالنيلمنابعحيقجنوبا61و

مارتنوضعهافقدأوروبافيوضعتالتيالكراتأولى

كراتوهناك.ام294عامألمانيافي،نورمبرجفىبيهم

الكرةقطرويبلغسم،ههعلىقطرهايزيدقليلةأرضية

م،93حواليأم482عامفرنسافيصنعتالتيالأرضية

إنتاجتمكما.العالمفيصنعتأرضيةكرةأكبروهى

للصحف!مقطرهايبلغأخرىكبيرةأرضيةكرات

مبنىفيالحجمبهذاالأرضيةالكرةتعرض.والمتاحف

في،ماساشوسيتسلوسطن،فى،ساينسكريسيتان

الكرةداخلالنظارةويقفالأمري!جة،المتحدةالولايات

س!إلأرض.تخوملمشاهدةالأرضية

الكرةالسماءقبةتمثلالتيالأرضيةالكرةتصمى

غالباإليهيشاركوكبنفسهاوالأرض.السماوية

.بالكرة

الأرضية،الكرةنصفبمالمتقابلان:أيضاانظر

الخريطة.

العرانة(.)طرقالعرافةانظر:.البلوريةالكرة

اورةأدابفي!بةأ!دثهياووعكةكرة

العشرينالقرنمنالستينياتفيبدأتحيثوالمضرب

شكلهاوأخذتتطورتثم،الشاطئكرةاسمتحت

لكرةرياضياتحادأولأنشئ.الثمانينياتفيالحالي

محمدالمهندسلرئاسةمصمرفيأم849عامالسصعة

والعملاللعبةشؤونلرعاية،اللعبةمبتكرلطفيحسين

فرنسامنكلفيللعبةاتحادإنشاءذلكتلاانتشارها.على

عامالسرعةلكرةالدوليالاتحادأنشئثم،واليابان

مستطلمستوملعبعلىالسرعةكرةتمارس.ام859

الملعبهذاويقسمم4)..وعرضهم6؟06طولهالش!صل

منمصنوعقائممنتصفهفيويوضعمتساوي!ت.نصف!!إلي

الشكلمستديرةحديدقاعدةلهأم037ارتفاعهأ،لمونيوم1

الشكلحلزونيةحلقةالقائمقمةفىويوجد،الوزنثقيلة

طولهالنايلونمنمصنوعمتينحبلطرفبهايثبت

تشبهوهياللعبكرةالاخرالطرفمنبهمتصلأم،05

الملعبنصفيمنكلفىويرسم.الارضيالتنعركرة

كرةتلعب.أمو05مسافةالقائمعنتبعدإرسالنقطة

تشبهالبلاستيكأوالخشبمنمصنوعةبمضاربالسرعة

بدأتمنها.أقصريدذاتول!ش،الأرضىالتنسمضارب

الشواطئ،علىالأمربادئفىالانتشارفياسرعةكرة

تزأولأصبحتبهاالخاصةالقواعدنظمتأنبعدوأعر

لكرةتنظم.مدربينإشرافتحتالرياضيةالأنديةفى

مسجلويساعدهواحدحكميحكمهامسابقاتالسرعة

ونصفللكباردقيقةالواحدةالمباراةزمنيبلغ.وميقاتي

التيالضرباتعددتحتسب،والناشئينللسيداتدقيقة

الأماميالمضرببوجهالكرةبضرباللاعببهايقوم

تنظجمويمكن،الخلفيالمضرببوجهويقابلهالتدور،

زوجية.مباريات

الزمالكناديفيالصرعةلكرةبطولةأولنظمت

ممثلينلاعبا08فيهاشاركأم859عاممصرفيبالقاهرة

عمومي:الثلاثةالمستوياتفىمصرفيمناطقلثمان

سنة،21تحتوبناتبنينوناشئين،وآنسات،رجال

ببطولةوفاز،الأولالمركزالغربيةالمنطقةفيهاحققت

ضربة.943مسجلالطفيمحمدحسينالرجالعمومي

يحاولكانحينمااللعبةهذهابتكارفكرةبدايةوكانت

رياضةعلىابنهيدربلطفيحسينالمهندساللعبةمبتكر

علىأر!يتنسكرةبتثبيتفقام.منزلهفىالأرضيالتنس

ثمبالمضربالكرةباستقباليسمللاعببحيثالحائط

فقام،ذلكفيصعوبةوجدولكنه،الحائطعلىيضربها

الكرةبتعليقوقامالأرضفيثبتهالألومنيوممنقائمبصنع

وعندما،النايلونمنخيطفيهامثبتحلقةخلالمنفيه

قامالحركةيعوقطويلالأرضيالتنص!مضربأنوجد

اللعبةوتطورتأقصر،يدذيخشبمضربباستخدام

.الآنعليههيماإلىوصلتحتىتدريجيا
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وتحملا.وسرعةحماعياعملاتتطلبسريعةرياضةالسلةكرة

السلةكرة

بنتجري،ومسليةومثيرةسريعةرياضةالسلةعرة

الفريقويعد.لاعبينخمسةمنمنهماك!!يتألففريقين

سجلهمايفوقالنقاطمنعددتسجيلاستطاعمتىفائزا

كبيرةكرةبقذفنقاطااللاعبونويحرزالاخر.الفريق

أحدعندسلةيعسمىعالهدفداخلبالهواءمنفوخة

بالكرةيتقدمأناللاعبيسستطج.السلة!ةملعبطرفي

بالأرضالكرةضرب)تكرارالمحماورةطريقةعنالسلةنحو

فريقه.منزميلإلىالكرةبتمريرأواليد(،إلىلترتد

إحرازمنالاخرالفريقيمنعأن-أيضا-فريقكلويحاول

.النقاط

المتحدةالولاياتفيالسلةكرةلعبةابتكارتم

العشرينالقرنمنتصفوخلال.أم198عامالأمريكية

فيشعبيةالأكثرالعالميةالرياضةالسلةكرةلعبةأصبحت

المعجبينملايينيحتشدالأيامهذهوفي.الداخليةالملاعب

التنافس،وميادين،الرياضيةالألعابصالاتداخل

يشاهدونآخرونملايينوهناك.المفضلةفرقهملمشاهدة

التلفاز.شاشاتخلالمنالمبارياتهذه

رياضةأنهاكما،الترويحأساليبأحدالسلةكرةتعد

قداللاعبينمنعددبأقلتلعبأنويمكن.منظمةجماعية

كرة،هومايحتاجانهوكلفقط،أثنينلاعبهيئعنيزيدلا

مستو.وسطح،وسلة

سريعة،فعلوردودجماعياعملاالسلةكرةتتطلب

بإمكانهملأن،ميزةالقامةطوالوللاعبين.احتمالوقوة

فوقمنالتصويبأو،الهدفمنقريبابسهولةالوصول

القامةقصاراللاعبنأنإلا.المرتدةالكراتوصد،اللاعبين

اللاعبين.بينمنبخفةوألمحاورةالمناورةفيمهمدورلهم



السلةكرة174

السلةكرةمصطلحات

الارت!صارفييهاح!.عمدماا!سطالموللاع!آحراسمالارتكاز

لىوأما.الحرةاشميةدائرةقمةفر!الوسصألاع!تححركالعافي

احسلة.اقر!فيتحركالمنحفصالارتكار

اح-رةاعلىالمدافعيراللاعبينأحدامشحوادحالةفىيحدثاستلاب

اطهاحها.المريقمنقا!ليةبطريقه

إطارأعلىس!وةا!حرةا!ر!إحرارهيتمميدانىهدفالإسقاط

السلة.لياضسقطاحملةا

-أكباقالوليةكصاهـيقةأ!صةامدالعلاعصضر!حالةالتعويبةإعاقة

ح!ه.أدراعه!ستحدماالسلةإلىتص!!

ال!صةعلىالاستحواذالمهاج!ااعريق!ايفقدعحدمايحدتالتحول

تصوية.أخدبدود

السلة.مرمقرلةعلىتمفدرميةالتسديد

اسملة.الداط!مرتدةىهـةلديعيحدتميدايهد!الهدنلداخلخفيفةدفعة

عد31صةرء!لىلمحيماللاعم!قالويةعيرإعاتةالهدفصرف

السلةكرةلعبكيفية

28ء،أغانونىاالسلةكرةملعبيبلطول.ا!للعب

مترير،منيقربفيماأطوا!اشفاوتوقد.أم5وعرضه

المحادفةتجبشل!شاحد،ومترمنيقربفيماوالعرض

مصنوعةالسلةكرةملاعبومعظاال!بعاد.تناممبعلى

سما5بعرضمتنوعةخطوطوتستخدم.الخشبمن

.أقسامإلىالملعبلتقسيم

الملعب.طرفيمنكلفوقولوحةسلةتعلق

بمسافةالنهايةخطداخللوحةكلتكونأنويجب

ولوحة.،وشمبكة،حلقةمنالسلةتتكون.سم021

فإذا.السلةفوقالكرةت!صونعدماميداليهد!تسحيلمحاواسة

كألهاالتصويبةتسجلمدالع،لاع!ساعد!اصردىحدت

مهاحم،لاعبمنصرهـالهد!حدث:إدا.ميدالىهد!ص

لقاط.ولاتسح!!الدالعاطانريهتال!صةئعطى

نألعدالإطرأوالهدفلوحةمنعائدةتدقكرةالمرتدةالكرة

اضصويص.اأحطأت

واحد.آنفيالفريقير!!لاسلاعبرةحوعحصةاللمسوكةالكرة

أثاءلاع!علىخطأئحتح!عندماتلعصاللاثالنقاطلجة

تصويةتحدت.الحرةاشميةتسحلتم،احسلها!هد!تسحيا!

خلفم!الكرةقدفهلعدهدفالاع!يسحلعندمااصلاتاالسقا!ا

لقاط.بالتلاتالحاصالحط

ممالترة.الهدفإلىتؤديبحيثللكرةمهاحملاع!كأريراللساعدة

المهاجم.الفريقيحتلهالذيالملع!نصصللملعبالأمامةالجطقة

المدافع.المريقيحتلهالديالملعبنصروللملعبالخلفيةالبطقة

عنمممكهولايزيدسم45قطرهمعدنيطوقوالحلقة

الحرفشكلتأخذبحديدةالحلقةوتثبتملما.02

تكونوبشكللوحةعلىومثبتة،اطع!ضسطالإنجليزي

م.503بمسافةعنهامرتفعةو،للأرضموازيةمعه

وتعلق.المعدنمنأوالليفىاشجاجمناللوحتانوتصنع

نسيجمنأوالقطنمنمصمنوعةشب!صةالحلقةفي

لسقوطتكفيواسعةفتحةأسفلهافيوتوجداصطناعي

خلالها.منالكرة

جلديةكرةبوساطةالسلةكرةتلعب.الأدوات

السلةكرةوتزن.برتقاليأوبنيلونذاتبالهواء،منفوخة

تقسمأخرىخطوطوتوجدالوسو،سالحص!حفيرإلىمقمسممستصي!!ش!فىعلىالسلةكرةساحةت!صدالسلةكرةلملعبمخطط

اعسلة.اعليهاتعلقالساحة!ايتيشىوتوصملوحةقطماعاتإلىأصساحةا

أألمبر:برلآ!بر!ل!!\،أالحطوطحعحر!

-دلرص

-أا!-مستوى



مامحيطهاويتراوحجم065وجم006بينماالقانونية

سم.78وسم75بين

يلعبواأنالفريقفيالخمسةللاعإنيحق.اللاعبون

معين،فريقحوزةفيالكرةتكونفعندما.ودفاعكهجوم

منافسيهم،معالكرةتكونوعندمابممهاجمينلاعبوهيصبح

نأيمكنالكرةعلىالامعتحواذلأنونظرامدأفعين،يصبحون

متيقظين،يكونواأنجمئاللاعبينعلىفينبغي،بسرعةيتغير

.والدفاعالهجومبينالسريعالانتقاليمكنهمحتى

ولاعبيارتكاز،لاعبيمن-عادة-الفريقيتكون

يأفىالتحركاللاعبينوبإمكان.وسطولاعب،هجوم

مراكزهم.إلىالنظردونوقتأيفى،الملعبفيمكان

فيلعب،وقتأيفىالمراكزيغيرأنالفريقيستيمكما

الجزءويصف.هجومولاعبيارتكازلاعبيبثلاثةمثلا

.الهجومفىاللعبمراكزمنمركزكلدورالتالى

اللاعبينأقصرمنالارتكازلاعبايكونأنالمألوفمن

السلةعنبعيدا-عادة-يلعبانوهما.حركةوأسرعهمقامة

يكونأنوينبغي.الوسطلاعبيأوالمهاجمينمنأكثر

أداءوفي،بالكرةالمحاورةفيجيدينالارتكازلاعبا

معظمويبدآن،الهجومبتوجيهيقومانفهما.التمريرات

ارتكاز،رأسلاعبالفرقبعضلدىويكون.التحركات

أما.الكرةلتبادلالرئيسيةبالمسؤولياتيقومالذيوهو

مايكونوغالبامصوبلاعبفهوالاخرالارتكازلاعب

الفريق.هدافيأفضلمن

لاعبىمنقامةأطول-غالبا-الهجوملاعباويكون

المنطقةفي-عادة-يلعبانوهمامنهما.وأقوىالارتكاز

وينبغي.الحرةالرمياتمنطقةإلىالنهائىالخطمنالممتدة

علىوقادرين،المرتدةالكراتصدفيماهرينيكوناأن

الوسطلاعبأما.السلةمنالقريبةالرمياتأثناءالمناورة
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للاع!حيدةرميةلتصويبالغال!فيتصممالإستراتجيةالهجومخطط

يقو!.رميةليصوب)!(اللاعبتحريرأعلاهالممينةلالحركةويقصد.صعين

الذي)%(اللاعبإلىالكرةويمرراليسارلحهةمتحهابالمحاورة(أ)لإع!

.الحرةالرميةمن!ةعبرالتقلقدكولى

منمعينةمنطقةبتخصيصالممطقةدفاعويصمم)اليسار(.لرجلرجلودفاع)اليمين(،المنطقةدفاعخطةتشملالإستراتيجيةالدفاعخطط

أحزاءحميعفيبتتبعهميقومونتمومن،محددولىمنافسونالدفاعللاعبيفيعينلرجلرجلدفاعفيأماعمها.الدفاعليتولىلاعب!لالملعب

الملعب.



السلةكرة176

أ-الأقاالح!-يقدف.قمر!صةاعسلةاكرةماراةتدأالقفز.كرة

-هـيةالحراررائرذاداطفريه!!ط-ص!لاعصويقفرالهواء،ديلالكرة

:هـيقه.س!ريىإلىاممرةايدفعأدويحاول

صدفيوأفضلهم،قامةالفريقلاعبيأطول-عادة-فيكون

الكراتصديجيدالذيالوسطفلاعب.المرتدةالكرات

الهيمنةالأهداهـبإمكانهتسجيلكذلكويجيد،المرتدة

.المباراةعلى

أوقاتينظماالذيالسلةكرةفريهتمعلماهو.المدرب

يختارالذيوهو،مباراةلك!الفريقويعد،التمرين

وبإمكان.المباراةلمميخوضونالذيناللاعبينمجموعة

اللاعبينليستخدم،المباراةأثناءاللاعب!تاستبدالالمدر!

يقرركما.معينةمواقففيالجيدبأدائهميتميزونالذين

توقفعندمستقطعاوقتاالفريقيحتاجمتىالمدرب

اللعب.خططكذلكويحدد،اللعب

المنافمرالفريقودراسةبتحليلالمدربيقومأنويجب

المدربمساعدويقوم.ضعفهومواطنقوتهمواطنمحددا

فريقفيهايشاركمباراة)مراقبة(استكشافبعملغالبا

أفضلعنللمدربتقريراويقدم،ممريقهالتنافسوشيك

الفريق.بهايلعبأنيمكنالتيالخطط

وأوحكم،أولحكممنيتألف.المبطراةإدارةطاقم

ميقاتيين.أووميقاتيمسجلينأوومسجل،حكمين

الملعبفيويبقى.المباراةعنالمسؤولهوالأولالحكم

المباراةمميرلضمانآخر؟وح!ص!االأولالحكممنكل

نأالمباراةحكميمنحكمكلودإمكان.القوانينحمسب

يأفييراهااللعبةلقوانينمخالفةأوخطأأييحتسب

ء"لأ"؟3-!3*!!-ءصكل

يستطيعبال!صةالمحاورةلىالجيدفاللإعب،مهمةميةهحرمهارةالمحاورة

لزميلهيقدمهاأنأو،سهلةهـميةليصو!ألمدالعامححصياأخحردأ-

.بالكرةالمحاورةحركاتممعظمأ!ريو!اراهـت!ظأ،عصأيقرعا.أجصر

سلةمنبالقرب-عادة-أحدهماويعمل.الملعبمننم!ظ

الوسط.خطمنبالقربالاخرويعمل،المهاجمالفريق

إلىالفريقانينتقلعندماحزيهمامرالحكمانوتحبادل

المباراةإدارةفىاشتركوإذا.الملعبمنالاخرالوف

منبالقربيقففإنهالح!صمين؟لهذينإضافةآخرحكما

لإيقافصفارتهالحكميطلق،لاعبلمعاقبة.الجانبىالخط

الخطأ-أوالخالفةالحكمويشرح.المباراةوساعةاللعب

وبعدئذ.العقوبةوتنفذ،الذراعأوباليدبإشارة-عادة

.المباراةتستأنف

التسجيلطاولةعلىوالميقاتيانالمسجلانيجلس

بتشغيلالمسجلينأحدويقوم.الجانبيةالخطهوطأحدخلم!

المسجلويتعهد،الأهدافلتسجيلالإلكترونيةاللوحة

جميعفيهامسجلاالرسميةالتسجيلصحيفةبحفظالآخر

والأوقاتوالأخطاء،،الحرةوالرميات،الميدانيةالأهداف

الكهربائية.المباراةساعةالميقاتيينأحدويشغل.المستقطعة

القوانينكانتإذاالرميساعةبتشغيلالثانيالميقاتيويقوم

غضونفىالكرةبتصويبفريقكليقومأنعلىتنص

الذيناللاعبينعلىويجبهذا.محددةزمنيةفترة

عنالمسؤولالمسجلعلىأولايمرواأنالمباراةيدخلون

كلفيالساعةالميقاتييوقفأنوينبغي.التسجيلصحيفة

أحدويشير.الصفارةالحكمينمنأيفيهايطلقمرة

اسحاعة.تشغيلليستأنفالميقاتيإلىالح!طم



تقسم،دقيقة04المباراةوقتيستغرق.اللعبوقت

فترةتتخللهما،دقيقة02منهماكلمدةشوطينإلى

المباراةتنتهيولا.دقيقة51إلى1.منمدتهاراحة

الأربعيننهايةعندمتعادلةالنتيجةكانتفإذا.بالتعادل

يأإلىإضافة،إضافيةدقائقخمسفترةتلعب،دقيقة

لكسراللازمةالإضافيةدقائقالخمسفتراتمنعدد

.التعادلحالة

أهدافبتسديدنقاطاالفريقيحرز.الأهدافتسجيل

-عادة-الميدانيالهدفويساوي.حرةورمياتميدانية

هدفبتسجيلمهاجملاعبأييقومأنويمكننقطين.

.المباراةساعةتشغيلأثناءالملعبفىمكانأيمنميداني

الميدانيةالأهدافتمنحالسلةكرةلعبةقوأبنبعضوفي

.نقاطثلاثالمدىطويلة

كعقوبةوتؤخذ،واحدةنقطةفتساويالحرةالرميةأما

الرميةتنفيذاللاعبويحاول.معينةأخطاءارتكاببعد

الرميةدأئرةداخلوفىالحرةالرميةخطخلفمنالحرة

علىللتصويبثوانخمسمدةاللاعبويمنح.الحرة

.الكرةالحكميسلمهانبعدالهدف

مستقيماالمصوبيقفزإذشيوعا.التصويباتأكثرم!بالقفزالتصويب

التصويبةإطلاقويمكن،القفزةذروةفيوهوالكرةويطلقلأعلى

عرقلتها.الصعبومنسمرعة
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ذإ.الوسطبقفزة-عادة-المباراةتبدأ.ا!لباراةلعب

أما.الوسطدائرةخارجفريقكلمنلاعبينأربعةيقف

داخلفيقفان-عادة-الوسطلاعباوهما،الآخراناللاعبان

رأسىفوقالهواءفيبالكرةالحكمويقذف.الوسطدأئرة

منهماكلويحاول،لأعلىيقفزاناللذيناللاعبينهذين

ساعةتبدأثمومن.فريقهمنلهزميلإلىالكرةيدفعأن

.الكرةاللاعبينأحديلمسعندمابالعملالمباراة

إلىبهايتقدمالكرةعلىالمهاجمالفريقيستحوذوعندما

بالمحاورةيقومأنالفريقويستطجع.الملعبمنالأماميةالمنطقة

الفريقفإنأهدأفا،المهاجمالفريقسددفإذايمررها.أوبالكرة

خطخلفالحدودخارجمنفوراالكرةيأخذالمنافس

الأخرىالجهةنهايةفياسحلةإلىالكرةنقلويحاول،النهاية

المهاجم،الفريقهوالفريقهذايصبحوبذلك.الملعبمن

المدافع.الفريقهوللتوالهدفأحرزالذيويصئالفريق

الساعة.تتوقفحتىالنمطهذأعلىاللعبويستمر

الفرلمجينكلافإنالتهديففيلاعبأخطأوإذا

.المرتدةبالكرةبالإمساكالكرةعلىالاستحواذيحاول

الخاطئة،الميدأنيةالأهدافمحاولاتمنكلوتتسبب

يدخلحيثالسث!كرةفىإثارةالتصويباتأكثرأحدالإسقاط

رمياتمنكثيرويكون.أعلىمنالسلةحلالالكرةالمصوب

الخاطفة.الهجماتنهايةفيوتأتيمكشوفةالإسقاط
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تحدثالمرتدةالكرات

فيالإحفاقلعد

تسحيلمحاولات

ومعظمالميدانيةالأهداف

تحطئالحرةالرميات

ويحاول،الهدف

الإمساكاللاعبون

بالوقوفالمرتدةبالكرات

أمامالسلةم!قريبا

منافسيهم.

.المرتدةالكراتإيجادفىالخاطئةالحرةالرميةومحاولات

الأن.المباراةفيحيوئاجزءاالمرتدةالكراتهذهوتعد

علىتصويباتهماعددنصفيفقدونالفريقلاعبىمعظم

الكراتمعيتعاملأنالماهرالفرية!فبإمكانولذا.الأقل

فرصعلىويحصلأكثر،ال!صةفييتحكموأنالمرتدة

.أهدافلإحرازأكثر

الهجومخططتحاول.الإستراتيجيةالهجومخطط

لكيالفرصةلهتتاحبحيث،أسلاعباتحريرالإستراتيجية

اللاعبنجميعقيامذلكلتضمنوقد.الأهدافيسج!!

المتواصلة.والتحركاتالتمريراتمنبعددالخمسة

دفيأو،جيدةرميةتصويبالخطةهذهمنوالمقصود

لهزميلاالمهاجماللاعبيحرروقدخطأ.لارتكابالمدافع

تصويبةالحرةالرمية

خطحلىمنتؤدى

الحرةالرميةدائرة

الفريقينلاعبوويصطص

الحرةالمنطقةحدودعلى

إلىالدحوليمك!همولا

إطلاقلعدإلاالمنطقة

.للكرةالمصو!
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فيحكمأييستطع.والخالفاتبالأخطهاءوالمشاهديناللاعينليخبروااليدإلتساراتمنمتنوعةمجموعةالحكاميستخدمالحكامإشارات

شيوعا.الأكثرالإشاراتهيأدناهالموضحةوالإشارات.الإشارةويعطيالخالفةأوالحطأعنيعل!أنالملعبأرض

للاعبقانونيةبعرقلةقيامهطريقعنرميةيسددلكي

ضدالدفاععلىقادرغيرالمدافعيجعلمما،بجسدهالمدافع

هذافيستطيع،حوزتهفيالكرةتكونالذياللاعب

مفتوحة.رميةيقتنصأنعندئذاللاعب

للتصويبالهجمةهذهصممت.الخاطفةالهجمة

علىالمهاجمالفريقيحصلأنبعدبسرعةالهدفنحو

لاعبيه-منواحدايمكنأنالمهاجمالفريقويحاول.الكرة

قبلسهلةرميةويصوبالمدافعالفريقليسبق-الأقلعلى

المناسبة.الأماكنإلىالتحركمنالمدافعونيتمكنأن

المقامفيصممتإسترأتيجيةهجوميةخطةالتباطؤ

وتستخدم.النقاطإحرازمنأكثرالوقتلاستهلاكالأول

تمقدتقدمعلىللمحافظةالتباطؤخطة-عادة-الفرق

بالقيامالتباطؤهذاويتم،المباراةمنمتأخروقتفيتحقيقه

متناولعنبعيذاعليهاللإبقاءبالكرةوالمحاورةبالتمرير

المهاجمالفريقيقومأنيجبذلكومعالاخر.الفريق

اعطيتوإلامحددزمنخلالالهدفعلىبالتصويب

المدافع.للفريقالكرة

خططمننوعانيوجد.الإستراتيجيةالدفاعخطط

دفاعوفي.لرجلرجلودفاع،المنطقةدفاع،الفريقدفاع

الأماميةالمنطقةمنمعينجزءلاعبلكليحددالمنطقة

شصدىلرجلرجلدفاعحالةوفي.عنهليدافعللملعب

جميعفيمعينمهاجملاعبضدبالدفاعلاعبكل

الملعث.أجزاء

يقترفوقدالأخطاء.عنالحكاميعلنالأخطاء.

فنيا.خطاأوشخصياخطأاللاعبون

الشخصي.الخطأهوالأخطاءمنشيوعاالأكثروالنوع

اللاعبيمسكعندماالشخصيةالأخطاءمعظموتحدث

جسمأوذراعيضربأو،منافسعلىيهجمأويدفعأو

ويسمحالهدفعلىتصويبحالةفييكونمنافس

الهدفعلىتصويبحالةفىوهوعليهالمعتدىللاعب

الذيالخطأنوععلىعددهاويتوقف،حرةرمياتبتنفيذ

وألاعبايعلىالفنيالخطأويحتعسب.ضدهارتكب

حكاممنحكمايتجاهرياضيغيرسلوكايسلكمدرب

.المباراة

الدوليةالسلةكرة

والمحترفينللهواةشعبيةرياضةالسلةكرةلعبةأصبحت

الألعابرياضاتمنرياضةوغدت.العالمأرجاءكافةفيم

والنساء.الرجالمنلكلالصيفيةالاوليمبية

دالكرةالجريحطأ

أ!؟/،

الحصممسكلرقلةا

!!!لم؟ى

حطأفي

*ير-!-كا!

حطأشحمهي

!رزبهصخ!

دالكرةالقفز

كلإيا

!*لألا-+خوأأ!

التوقيتءرو

!كأأ

ثواد5حطأ

ا!!بمإ

الكرووباط!ظاهرالكرةحول

!بم

!أ/لأ!:مح!!

ثواد3حطأ

1لى!

ئاءالسيرحطأ

بالكرة

إ!

قالوليغيراستعمال

لليدير

ال!!!

للاعبمتعمدحطأ

!كأ

كؤ!ش-ء-خحس!

إصايةحرةرية

!!ل!!

!صعير؟رأصسعالمحرزةالقاط

حص

ا!%!!ه

يمنح؟ويحس!الهد!

!لأ!!

إلعاءهد!

لا!"

الاتجاه)شارة
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اللعبةأسلةاكرةتعد.العربيةالدولفيالسلةكرة

العربية.الدولمنكثيرفيالقدمكرةبعدالثانيةالشعبية

تلكفىالمسؤولةالرياضيةالأجهزةورعايةباهتماموتحص

المحببةالجماعيةالرياضيةالألعابإحدىباعتبارها،الدول

وينظم.العمريةفئاتهماختلافعلىالأفرادمنكثيرإلى

اتحاداتالمحليالمستوىعلىاسملةكرةلعبةنشاطات

اتحادالعربىالمستوىوعلى،عربيةدولةكلفيبهاخاصة

السلة.لكرةالعربيالاتحاديدعىالعربيةبالدولخاص

وقتمنذالعربيةالدولفىالسلةكرةلعبةانتشرت

عاممصرفىلهامحلىاتحادأولأنشئحيثبعيد،

المملكةتعدكذلك.أم489عامالعراقوفي،ام259

اهتمتالتىالعربيةالخليجدولأوائلمنالسعوديةالعربية

عامفيهامحلىاتحادأوأطأنشئحيث،السلةكرةبلعبة

السعوديةالعربيةالجمعيةاسمتحتأم639أهـ،383

لكرةالسعوديالاتحاداسمهاأصبحالتيالسلةلكرة

العربىالاتحادوتأس!ر.أم759أهـ،593عامالسلة

متخصصةمجلةأولوأصدر،أم749عامفيالسلةلكرة

بأخبارتهتموهيالعربيةالسلةكرةتدعىالسلةكرةفي

خاصة.بصفةالسلةكرةولعبة،عامبوجهالرياضة

المستوىعلىالسلةكرةفىحافلتاريخالعربيةوللدول

فياسسلةلكرةالعربيةالفرقمشاركاتبدأتفقد؟العالمي

اكبرابمفىاللعبةأدخلتأدمنذمبكراالأوليمبيةالدورات

العربيةأصدولاأولىمصرفكانت.الدورأتلهذهالرسمية

لعبةبرنامجهاتضمنأواجمبيةدورةأولفىشاركتالتي

أقيمتالتيعشرةالحاديةالأوليمبيةالدورةوهي،السلةكرة

الدورةهذهفيمصرولعبت.ام369عامبألمانيابرلينفي

كذلكوشاركتمنها.واحدةفيفازتمبارياتأرلغ

عشرةالرابعةالأوليمبيةالدورةفيمصرإلىإضافةالعراق

فيمصروفازتأم،489عامبإنجلترالندنفيأقيمتالتي

الأدوارإلىإثرهماعلىصعدتمباراتينفيالدورةهذه

.واحدةبمباراةفيهافازتحيثالتمهيدية

علىتنظمالسلةكرةبلعبةخاصةبطولاتهناك

،الأبطالللأنديةالعربيةأبطوأصةأمثلالعربيةالدولمسشوى

بطولةمثلالعربيةالدولبعضممستوىعلىينظموبعضها

العربية.الخليجدولفيالدوريأبطالالأندية

فيالمشهودةبعفالانتصاراتالعربيةالدولحققت

فريقفازفقد.والقاريالإقليميالمستوىعلىالسلةكرة

السادسةالخليجيةالبطولةب!صأسالسعوديالهلالنادي

فيأقيمتالتيالسلةأحصةالدوريأبطالللأنديةعشرة

المركزالقطريقطرفريقوحقق،بالرياضأم699عاممارس

بالمركزالسعوديالاتحادناديفريقوفاز.البطولةفيالثاني

أبطالللأنديةالخليجيالتعاونمجلسبطولةفيالأول

السعوديالمنتخبوفاز.أم!16عامأقيمتالتىالدوري

لكرةالسادسةالخليجبطولةفيالأولبالمرح-السلةلكرة

فيبالرياضام691عامأكتوبرفىأقيمتالتياسملة

الثالثبالمركزالسلةلكرةالسعوديالمنتخبوفاز.السعودية

عامنوفمبرفيأقيمتالتىالسلةلكرةالثانيةآسيابطولةفي

بكأسالسعوديالهلالناديفريقوفاز.الصينفيام699

لمجلصالدوريأبطالللأنديةعشرةأسسابعةاالخليجيةالبطولة

فريقوحققأم،799عامأقيمتالتىالسلةكرةفيالتعاشن

البطولة.فيالثانىالمرحصالإماراتيالوصل

تمارس.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالسلةكرة

الاففىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالسلةكرةلعبة

ترعىالتيوالجامعاتوالكلياتوالثانويةالابتدائيةالمدارس

.والإناثالذكورالهواةاللاعبينمنفرقا

رابطةفيكمحترفينالذكوراللاعبينأفضلوسنافس

فريقا.25تضمالتيالوطنيةالسلةكرةجمعيةتنظمها

القاريةالسلةكرةجمعيةهى،أخرىمحترفينرابطةوهناك

)مستوىالكلياتلنجومالأولالمقامفىالفرصتتيحالتى

السلةكرةجمعيةفياللعبفرصةإلىالطامحين(الجامعة

.المنافساتفىوالمشاركةالملاعبإلىللنزوأ!الوطنية

المتحدةالولاياتوجامعاتكلياتمعظمتنتمى
هذهوتضم،الوطنيةالكلياترياضةجمعيةإلىالأمري!صيةا

فريقا5ءو.،للرجالفريقاء7.منيقربماالجمعية

الكلياتمنآخرفريق005منيقربماوينتمىاسلنساء،

.الكلياتبينللرياضاتالوطنيةالجمعيةإلىالصغيرة

المتحدةالولاياتفىالثانويةالمدارسمعظموتمارس

.أخرىرياضةأيةمنأكثرالسلةكرةرياضةالأمريكية

فرقاثانويةمدرسة17و...منيقربماترعىحيث

مدرسة005.61منيقربماأيضاوترعىللأولاد،

.للبناتفرقاثانوية

كثيراالكلياتفيالسلةكرةشعبيةازدادتولقد

فيالعشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتخلال

الشعبيةهذهمعظموجاءت.الأمريكيةالمتحدةالولايات

المستوىعلىالتلفازطريقعنالمبارياتنقلكثرةمن

منالاحترافيةالسلةكرةوتعاني.والوطنيالإقليمي

مرتباتارتفاعنتيجةبعيدحدإلىجاءتماليةمشاكل

.المدنبعضفيالمشاهدينحضوروانخفاضاللاعبين

رياضةفأصبحتللنساءالسلةبكرةأيضاالاهتمامازداد

.م7691عامفيأوليمبية

لعبةممارسةبدأت.البريطانيةالجزرفيالسلةكرة

القرنمنالعشرينياتمنذالبريطانيةالجزرفيالسلةكرة

الولاياتمنمرةلأولإليهاأدخلتعندما،العشرين

الأمريكية.المتحدة
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الرئيسيةالتوجيههيئةالإنجليزيةالسلةكرةجمعيةوتعد

أيرلندا،منكلفيجمعيةأيضاوتوجد.الرياضةلهذه

فيممثلةجميعهاالأربعوالجمعياتوويلز.وأسكتلندا،

تنسيقشولىالذي،السلةلكرةالأيرلنديالبريطانيالاتحاد

كرةجمعيةأماوأيرلندا.بريطانياأنحاءجميعفيالرياضة

المصغرةالسلةكرةوجمعية،الإنجليزيةللمدارسالسلة

كرةجمعيةفتتبعانسنة(أ2عمردوناللاعبينالإنجليزية

أل!نجليزية.السلة

المملكةفيالسلةلكرةالوطنيةالرابطةأنشئت

هناككانأم989عاموبحلول.أم729عامالمتحدة

البثزيادةساعدتولقد.المنافساتيدخلونفريقا16

منوالثمانينياتالسبعينياتفيالرابطةلمبارياتالتلفازي

بشكلالسلةكرةشعبيةوتقويةتعزيزعلىالعشرينالقرن

الإنجليزيةالجمعيةإلىالمنتسبينالأعضاءعددبلغإذ.عام

فىويوجدعضو،00.02،منيقربماالسلةلكرة

كرةيلعبونوامرأةرجلمليونمنأكثرالبريطانيةالجزر

السلة.

كرةدعبةيرعىونيوزيلندا.أستراليافيالسلةكرة

تشكلالذيالأسترالىالسلةكرةاتحادأستراليافيالسلة

كرةاتحادنيوزيلندافيالسلةكرةويرعى.ام939عامفي

كلتتنافس.أم719عامتشكلالذيالنيوزيلنديالسلة

فيسنتينكلالبلدينكلافيوالنساءالرجالفرقمن

البلدينأيلتحديد،الأوقيانوسيةالتأهيلسلسلةدورة

والألعابالعالميةالبطولاتفيأوقيانوسياإقليمسيمثل

سلسلةكلفىالفوزعلىأستراليادأبتوقد.الأوليمبية

عاممنذوالنساءالرجالمسابقاتمنكلفيأوقيانوسية

فريق02؟...علىمايزيدأستراليافيويوجد.أم719

فريق.4).00فيوجدنيوزيلندافيأماسلةكرة

تاريخيةنبذة

كرةنايسميثجيمسابتكر.للعبةالابتدائيةالمرحلة

مدرلريعملنايسميثوكان.ام198عامفيالسلة

فيسبرنجفيلدكليةالانتسمىمدرسةفىبدنيةتربية

المتحدةبالولاياتماساشوسيتسبولايةسبرنجفيلدمدينة

التربيةقسمرئيسجوليكلوثرطلبوقد،الأمريكية

جماعيةرياضةيبتدعأننايسميثمنالمدرسةفيالبدنية

الشتاء.فصلخلالالمبنىداخلفىممارستهايمكن

كرةالجديدةلعبتهفييستخدمأننايسميثقرر

بحجمكبيرةكرةلانها؟القدمكرةفيالمستخدمةكتلك

المبنىمديرمنطلببعدئذ.بسهولةلإمساكهايكفى

يأالمديرلدىيكنولم.كهدفينليستخدمهماصندوقين

سياجفيالسلتانوعلقت.للخوخبسلتينفزودهصناديق

فوقم3بمسافةيرتفعالذيالرياضيةالألعابصالةشرفة

درسفيالطلاببينمباراةأولوجرت.الصالةأرض

لعامديسمبرشهرفىنايسميثيدرسهالذيالبدنيةالتربية

.أم198

للمباراةالأصليةقاعدة13ادمسودةنايسميثوضع

عامفىالقوانينتلكنشروتم.الأولىالتجريبيةالمباراةبعد

وسرعان.مباشرةذلكبعدالرياضةهذهوراجت.ام298

والكلياتالثانويةالمدارسوفرق،الجمعياتفرقبدأتما

المتحدةالولاياتمنمكانكلفيالاحترأفيةوالفرق

السلة.كرةلعبةتمارسوكنداالأمريكية

الموفموععناصر

السلةكرةلعبكيفية-أ

الأهدافتسجيل-زالملعب-أ

المباراةلعب-حالأدوات!-

الإمشراتيجيةالهجومخطط-طاللاعبون-ج

الإمشراتيحيةالدفاعحطط-يالمدرب-د

الأخطاء-كالمباراةإدارةطاقمهـ-

اللعبوقت-و

الدوليةالسلةكرة-2

العربيةالدولفيالسلةكرة-أ

الأمريكيةالمشحدةالولاياتفيالسلةكرة-ب

البريطانيةالجزرفيالسلةكرة-ج

ونيوزيلنداأستراليافىالسلةكرة-د

تاريخيةنبذة-3

أسئلة

السلة؟كرةابتكرالذيمن-أ

الف!ي؟الخطأما-2

السلة؟كرةفريقفىأهميةالأكثرالمركزما-3

؟المباراةشوطيزمنما-4

البريطانية؟الجزرفىالسلةكرةلاعبيعدديبلغكم-5

يلعبهاواحد،جنسمندلمتنافسيندعبةالشبكةكرة

منهماكليتكونفريقانوهناك.والفتياتالنساءأساسا

فىاللاعباتوتمرر.المباراةفييشاركن،لاعباتسبعمن

وتحاولبارتدادها.أوالأخرىإلىالواحدةالكرةفريقكل

نصففيالكرةعلىالحصولفريقكلفىاللاعبات

الذيالملعبنهايةعند،الهدفدائرةتسمى،دائرة

مناثنتينمنواحدةإلىبتمريرهاويقمن.فيهيهاجمن

.الهدفتصيبقدالتي،الفريقفياللاعبات

وتسجل،الهدفصائدةتسمىاللاعبتينهاتينإحدى

تمربحيثالكرةتقذفعندماهدفاالمرمىمهاجمة

،الأرضعنأمتارثلاثةارتفاعهاحلقةخلالمن،لأسفل

.الأهدافمنأكبرعددايسجلالذيالفريقويفوز
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أرضمسطحيكونأنيجب.والمعداتالملعب

لآخر،بلدمنتختلفالمستخدمةالمادةلكنصلئا،الملعب

ثلاثةإلىالملعبويقسم،المفضلةالمادةهوالأسفلتو

فيالمرمييندوائروتوجد.أوسطوثلثمرمىثلث!ت؟أثلاث

المركزيةأسدأئرةوا.م75.9بقطروتكونمنهاالثلثينجزء

.م.،419قطرهاالأوسطالمثلثفي

وأالمعدنأوالخشبمنتصنعقدالمرمىوأعمدة

منال!صةوتصنع،مرمىخطكلمنتصففيوتقام،الخرسانة

017إلى685منمحيطهاويكونالمصبوبالمطاطأوالجلد

بإح!طم.تنفخأنيجبوجم455إلى315منوتزنملم

وتقسما،واحدةساعةالدوليةالمباراةتستغرق.المباراة

المدارسمباريابتوفىأرباعا.تسمىفتراتأرلغإلى

02منهماح!3مدشوطيز،منالمباراةتتكونقدوالأندية

علىالمصولةالواحد:أغرية!اشىلاعباتسبعوهناكدقيقة

الجناحومدافعة،الجناحومهاجمة،المرمىومهاجمة،المرمى

تلعبوقد.المرمىحارسةثمالمرمىومدافعة،الأوسط

وتعاقبلمراكزهن.طبقامعينةأماكنفياللاعبات

حكمادالمباراةويحكم.خاطئةأماكندحلنإذااللاعبات

اللوائح.انتهاكتمإذامايقرران

الوسطلاعبتىإحدىمنمركزيةبتمريرةالمباراةتبدأ

تتحركقد.اللعبيبدأأنقبلالوسطدائرةفيتقفالتي

لكنال!صةمعهاالتيأ!سطالاعبةعدافيمااللاعبات

فقطتتحركأنيمكنهاالكرةمعهاليستالتىالوسطلاعبة

يتحر!شالأحرياتاأصلاعماتوا.الأوسطالثلثحدودفى

لاعبةتمررالمباراةتبدأوأحي،المرميينثلثيحدودفى

فريقهافيأخرىلاعبةإلىالكرة،الكرةمعهاالتى،الوسط

الأوسطالثلثفيتلمسهاأوبالكرةتمصكأنويجب

تسجيلبعدمركزيةبتمريرةالمباراةبدايةوتعاد.للملعب

هذهالوسطلاعبتاوتتبادل.شوطكلبعدأوهدفكل

.المباراةخلالالمركزيةالتمريرات

،الكرةعليالمسيوالفريقيهاج!ا.الهجومياللعب

منتمكنهنالتيالأماكنإلىويراوغناللاعباتوتجري

وأيقذفنوقدمرماهن،تجاهالتمريراتمنسلسلةتنفيذ

لكنهن،اتجاهأيوفيفريقهنفيلاعبةلأيالكرةيرددن

الملعبيقسمانالحص!إأللذينفوتالكرةالآيمررنيجب

داخلللكرةالمستلمةاللاعبةتكونأنويجب.أثلاثإلى

بهاتحتفظأوبالكرةاللاعبةتجريولامنطقتها.حدود

تسددالتياللاعبةهدفإن.توانثلاثمنأطوللفترة

الكرةتستقبلأنهوالمرمىتهاجمالتىأوالمرمىعلى

هدفا.وتسجلالمرمىعندوتسدد،التصويبدائرةداخل

يكونالكرةعلىالحائزغيرالفريق.الدفاعىاللعب

تحديدإحداهما،للدفاعرئيسيتانطريقتانوهناكمدافعا.

الكرةاستقبالأوالحركةحريةمنومنعها،خصملاعبة

الخصم،رميةاعترأضهيالأخرىوالطريقةإليها.المقذوفة

اللاعبةتلامسألاويجب.المرمىعلىأضصويباأر

علىالحائزةاللاعبةمرم.،9لمسافةتقتربأوالخصما،

.حرةرميةهوالاعتراضلهذاأحقابوا،الكرة

الولاياتفيالشبكةكرةابتكرت.تاريخيةنبذة

إلىانتقلتثم،المغلقةالصالاتفىللتدريبالمتحدة

منالأولالعقدأواخرفيشعبيةلعبةأصبحتحيثإنجلترا

أغرن.اهذا

عامفىبأكملهالإنجليزىأصشب!صةاح-ةاتحادت!صن

الفيدرالىالاتحادوقاملندنفيورئاسته،أم269

الدوليةاللوايعبصياغة،للسيداتالشب!!ةكرةلاتحادات

،امء79عامفيوتبسيطهاتعديلهاوتم،أم069عامفى

إليهينضمالذيوالاتحاد.أم199شفىأء.839عامته

،سنواتأرلغكلعالميةدورةينظمعضوا،03منأكثر

بارزةبدرجةناجحةأصبحتقدونيوزيلنداألمشرالياوفرق

.البطولاتهذهفى

منالكرةاللاعبونفيهاينقللعبةةالطاشالكرة

وذلك،شبكةعبرالملعبجانبيمنآحرإلىجانب

اللعباتأكثرمنواحدةوهيسواعده!ا.أوبأيديهم

لعبةمنرئيسياننوعانوهناكالعال!ا.فىشعبيةالجماعية

وتلعبالداخليةالملاعبفيالطائرةالكرة:أطائرةاأ!صةا

موادأيأوالخشبمنملعبعلىالمغلقةالصالاتفى

ستةاللعبةهذهويؤدي.المبانىداخلتستخدمأخرى

الكرةلعبةفهوالاخر،النوعأما.فريرتكلفيلاعبين

وأالرململاعبعلىالمكشوفةالميادينفىالطائرة

كلفىستةأوأربعةأوثلاثةأولاعبانويؤديها.العشب

وفينفسها.والأحكامالقواعدفياللعبتانوتشترك.فريق

الصالاتفىتمارسالتيالطائرةالكرةنناقحقالمقالةهذه

المغلقة.

الذيمورجانجيوليمالطائرةالكرةلعبةاخترع

بولاية،هوليوكمدينةفيالبدنيةللتربيةمدرسايعملكان

ذلكوكان.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتماساشوسيتص!،

ذاتاللعبةهذهأصبحت،واليوم.ام598عامفى

الكرةأصبحتكماوأوروبا.العميافىكبيرةشعبية

الأوليمبيةالألعابرياضاتمنرسميةرياضةالطائرة

للاتحاددولة015منأكثروتنتمى.ام649عاممنذ

فرقدوراتمنالعديديرعىالذيالطائرةللكرةالدولى

والنساء.الرجال

بالجلد،ومغطاةمستديرةالطائرةالكرةلعبةفيوالكرة

جم.027وتزنسما02نحوقطرهاويبلغ
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منالطائرةالكرة

فيتمارسالتيالألعاب

.كماالمدارسملاعب

ملاعبفىتمارس

الرياضية.الأندية

9وطول!مترا18هيالملعبمقاسات.اللعبساحة

الملعب.منتصففيمنصوبةشبكةوهناكعرضا.أمتار

الرجاللمبارياتم2و43الشبكةأعلىارتفاعويبلغ

النساء.لمنافساتم42.2و

تمارسالتىالطائرةالكرةلعبةفيمراكزستةهناك

أيسر،ظهير،أوسطظهير،أيمنظهير:هيالمبانىداخل

إرساليتموحتى.أوسطهجومأيسر،هجوم،أيمنهجوم

فيالمراكزأحدفييكونأنلاعبكلعلىيجب،الكرة

اللعبةويحكم.الإرسالبهيتمالذيللترتيبوفقاالملعب

خط.ورجلاحكمان

المرسل،للفريقالأيمنالظهيريؤديهبارسالاللعبةتبدأ

نأويجب.الكفأوبالذراعبضربهاالكرةيرسلحيث

المستقبلالفريقملعبداخلإلىالشبكةفوقالإرساليمر

إرجاعالمستقبلالفريقلاعبيعلىيجبكما.للإرسال

وأالكرةإمساكللاعبينولايمكن.بأيديهمبضربةالإرسال

الكرةيضربأنللفريقولايجوزقذفها.أوغرفهاأورفعها

الاخرالفريقملعبإلىإرسالهاقبلمراتثلاثمنأكثر

الشبكة.فوقمرورا

فيالكرةضربفريقكلفىاللاعبونيحاول

عليهالصعبمنيجعلواوأنالاخرالفريقملع!أرضية

الكرةضرباللاعبينأحديحاولوربما.الكرةإرجاع

منمنعهايحاولونالذينالمنافسالفريقلاعبيماوراءإلى

مرتينالكرةيلمسأنللاعبولايجوز.الأرضملامسة

ضربةلاعتراضالأولىاللمسةكانتإذاإلامتتاليتين

منافس.لاعب

نقاطايكسبأنيمكنالذيفقطهوالمرسلوالفريق

أرضيةالكرةفيهاتلامسمرةكلفينقطةيكسبحيث

أكثرالكرةالمنافصرالفريقيلمسعندماأوالمنافصر،الفريق

إذانقطةالمرسلالفريقيكعسبكما.مراتثلاثمن

إذاأوالملعبحدودخارجإلىالكرةالمستقبلالفريقضرب

كلبعدالإرسالفيالأيمنالظهيرويستمرخطأ.أرتكب

الحدود،خارجيخرجأوالشبكةالإرساليلمسحتىنقطة

يفقدالمرسلالفريقفإن،كذلكاخر.خطأيرتكبأو

.الكرةإرجاعفيفشلإذاالإرسال

الفريقيقوم،الإرسالالمرسلالفريقيفقدوعندما

حركةاللاعبونيتحرك،ذلكقبل.الكرةبإرسالالمنافس

لاعبيتحركمثلا،.الساعةعقارباتجاهفيواحدة

الظهيرويتحركالأيمنالظهيرموقعإلىالأيمنالهجوم

الفريقويعدوهكذأ.،الأوسطالظهيرمركزإلىالأيمن

الفائزالفريقهوأولأ،نقطةعشرةخمسيحرزالذي

بفارقبالشوطالفوزيكونأنلابدولكن،بالشوط

اللعبةتستمرمثلا،1أ-44النتيجةكانتفإذا.نقطتين
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الفائزهوأولأ71الهدفيسجلالذيالفريقويكون

.بالشوط

الطائردالكرةتمارس.العربيةالدولفيالطائرةالكرة

مصرفيظهورهاأولوكان،العربيةالدولمنكتيرفى

كرةلاتحادتابعةكانتحيث،ام039أهـ،934عام

الطائرةللكرةمستقلمصرياتحادأولتكونأنإلىالسلة

41أولضمنمصر:كانت.ام949هـ،أ936عام

هـ،ا367عامالطائرةل!صةدولىاتحادأولكونتدولة

هـ،1355عامالأردنفىالطائرةالكرةدخلت.أم479

3!لأش!!ء!رر

للشباببالحيويةممعمةتماريىتودركما:حرحتوفوالطائرةالكرة

اصدعالياويقفزود،الشبكةكوقالكرةاللاعبونيضر!والكبار.

كللفريقير،المواقعيوص!(أدلاه)الشكل.أسملإلىلدفعهاأوالكرة

لاعمين.مشةمنلريق

آ

!

6

حهآ

-أمحم-أمع!

الت!ة

عامالطائرةللكرةالأردنيالاتحادوتشكل،أم369

العربيةالبطولةالأردنواستضافتأم،469هـ،أ384

،أم869هـ،ا704عامعمانفيالطائرةللكرةالرابعة

بالمركزمصرفيهاوفازت،دولتسعفيهاشاركحيث

عامتونصفيأيضاالطائرةالكرةدحلتكما.الأول

عامفيهابطولةأوللهاونظمت،أم939أهـ،358

.م4191اهـ،036

السعودية،العربيةالمم!!ةفىالطائرةأممرةاوتمارس

اسمتحتأم639هـ،أ383عامأ!ااتحادأوأ!:ت!صن

الاتحادإلىالاسموتغير،الطائرةأط!صةاسسعوديةالجمعية

وتهتم.م7791هـ،أ793عامأطائرةالدصةالسعودي

نشاطاتضمننشاطاتهابدءمنذالطائرةبالكرةالكويت

ثمأم،519أهـ،371عامالكويتيالرياضيالاتحاد

الذيوالطائرةالسلةلكرةالكوشيالاتحادنشاطضمن

الاتحادأنشئحتىأم،579هـ،ا376عامتأسس

.أم69ءهـ،أ385فيالطائرةللكرةاس!ضش!ا

عامتأسرالذيالطائرةللكرةالعربيالاتحادينظد

العربيالمستوىعلىاللعبةنشاطاتام759هـ،أ593

الشبابوبطولات،الطائرةأصلكرةأحربيةاتالبطولامثل

الإفريقية.العربيةالصداقةوبطولاتأ!ربا

الكرةفيملموسةإنجازاتالعربيةالدولحققت

فازفقد.والعالميةوالقاريةالإقليميةالمستوياتعلىالطائرة

التيالطائرةلكرةالخليجيةالبطولةبكأسالقطريالمنتخب

وحقق،المتحدةالعربيةبالإماراتام699عامأقيمت

فريقوفاز.البطولةفيالثانىالمركزالسعوديالمنتخب

مجلسبطولةفيالأولبالمركزالسعوديالاتحادنادي

عامأقيصتالتيالدوريأبطالللأنديةالخليجيالتعاون

للكرةالمصريالأهليالناديفرلقوأحرز.أم699

فيوالكأسالدوريلأبطالالإفريقيةالبطولةكأسالطائرة

أقيمتالتيالبطولةفيالأولبالمركزلفوزهالطائرةالكرة

للكرةالسعوديةالهلالناديفريقوحقق.أم799عام

للأنديةالتاسعةالاسيويةالبطولةفيالتانيالمركزالطائرة

.بلبنانام799عامفىأقيمتالتيالطائرةل!صةالأبطال

بالبطولةالطائرةللكرةاسمعوديالهلالناديفريقوفاز

عامأقيمتالتيالأبطالللأنديةعشرةالسادسةالعربية

السعوديالأهليالناديفريقوحقق،لبنانفيأم799

للكرةالأولمصرمنتخبوتأهل.البطولةفيالثانيالمركز

الكرةفيالعالمكأسلبطولةإفريقياقارةعنالطائرة

.باليابانأم899لعامأطائرةا

أيضاوتسمىالمشثأ،أمصيميةقيالثاعكدةعرة

اليابان:مثلالعالمأنحاءبعضفيانتشرت.البيسبول

ظهير

فيميرأ

هحرمءطهير

رصطأاوصط
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يسرا!يسرا
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طهر8هحوم
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ومشاهدتها.المثيرةاللعبةهذهبممارسةالأمريكيينملاييرويستمتع.المتحدةالولاياتمستوىعلىشعبيةلعبةالقاعدةكرة

أمريكادولوبعضإفريقياوجنوبوتايوانوكوريا

وهولنداكنداإلىطريقهاوجدتكما،الوسطى

والصيف.الربيعفيعادةالأمريكيونويلعبهاوإيطاليا.

التلفازوأمامفيهاتلعبالتيالميادينفىمشاهدوهاويكثر

والصحف.الإذاعاتفيمبارياتهاالناسوشابعأيضا.

الولاياتفىاللعبةهذهيشاهدونالذينعددويقدر

اتحادانوهناكشخص.مليونالخمسينيقارببماالمتحدة

القاعدةكرةمصطلحات

اللبولكن،الكرةبضربالضاربيقومعندماتحدت.التفمحية

.بالتقدمالقاعدةفيللعداءيسمع

واحدعداءمعالكرةقاذفيرتكبهقانونيغيرعملهو)بوللث(.خطأ

ارتكابعندواحدةقاعدةالعداؤودويتقدم.القاعدةلىأكثرأو

الخطأيرتكبفمتلاالخطأ.لارتكابطريقة13وهناكالخطأ.

علىورجلهالأولىالقاعدةإلىسيرميبأنهالقاذد!يتظاهرعندما

.الكرةيرميلاولكنه،القاذفمطاط

حتىالكرةيضربأنالضاربمنيطل!أنهوالاعتصار.لعب

الثالثة.القاعدةمن!وزنقطةتسجيلمنالعداءيتمكن

نحوالأولىالقاعدةفيالعداءيجريعندماتحدتواجر.اضربلعبتا

القاعدةرحليجبروهذا.الكرةالقاذفيطلقعندماالثاليةالقاعدة

نأبالمضربالضاربويحاول.الثانيةالقاعدةتعطيةعلىالثالي

الميدادلاع!تركهاالتىالفتحةداحلمنلتنفذالكرةيضرب

مفتوحة.

خصمين.الميدادلاعبوفيهايخرحالتياللعبةهى.المزدوجةاللعبة

مواقففيتضربأرضيةكراتمنالمزدوجةاللعباتمعظهموينتج

اضطرارية.

الماسة.شكلهفييشبهالذيالداحليالميدانعلىيطلقاسم.الماسة

بأكمله.الميدانليعنيأحيانااللفظهذاويستعمل

القوميالاتحاد:هماالمتحدةالولاياتفىالقاعدةلكرة

نأعلىالأوليمبيةاللجنةوافقتوقد.الأمريكيوالاتحاد

عاممنابتداءالأوليمبيةالألعابضمناللعبةهذهتكون

.أم299

فصلفيتلعبأنالقاعدةلكرةيمكن.اللاعبون

تسعةمنإمايتكونمنهماكلفريقينالربئلينأوالصيف

ويبدأ.بالمضربالضربالفريقانويتبادل.عشرةأوأفراد

يحصلالتيللمراتالمئويةالنسبةيظهروهذا.با!لضربالفربمتوسط

اللاعبضربمتوسطولإيجاد.قاعدةضربةعلىاللاع!فيها

كانالتيالرسميةالمراتعددعلىالضرباتعدداقسم،بالمضرب

عشرية.كسورثلاثةإلىالإجابةقرب.بالمضربضارسااللاعبفيها

المكتسبةالعدومراتعددمتوسطهو.ا!لكتسبةالعدومراتمتوسط

هىالمكتسبةالعدوومرة.جولاتتسعكلقادفضدالمسجلة

متوسطولإيجادخطأعنناتجةمساعدةدودتسحلالتيتلك

)1(بمالرقمعلىالجولاتعدداقسمالمكتسبةالقاذفالعدومرات

بهاسمحالتيالمكتسبةالعدومراتعددعلىالنابخدللثاقسمثم

عشريين.لكسرينالجوابقرب.للقاذف

لضرباتنتيجةالمسجلةالعدومراتعددهي.المضروبةالعدومرات

وأالتضحيةحالةفيأو(،الزوجيةاللعباتعدا)فيماضار!قاعدة

غيرها.في

القاعدةكرةدعبةعناهسسؤودينأحدهو.للأهدافالرسميالملسجل

الممسحلفإنكذلك.لعبةكلعنبسجليحتفظالذيوهو

الضاربوصلهلمتلالقراراتلعضيقررللاهدا!الرسمى

أحدمايكونوعادةخطأ.بضربةأوقاعدةلضرلةنتيحةالقاعدة

المحليينالرياضيينالمسؤول!أحدأوالساب!نالصحفيينالمراسلين

الرسمى.الأهدا!مسحلبعمليقومالذيهو
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أنهوالضارببهيقومماوأهم.الكرةقاذفاللعب

اللاعبيننطاقعنبعيداليخرجهابالمضربالكرةيضرب

.الميدانفى

فيالمبينةبالطريقةمصنوعةقاعدةكرة.ا!لعدات

المعداتبقيةاللاعبونيرتديأنيجبكما.الرسم

أوللمدرواقيةودروعففازاتمنالميدانفىالأخرى

ال!حلد

ا؟هـإلىطر!أررقصو!ىعرل

أليصصولىعرل

الىط!!صار!اررقصوليعرل

أسومطاط

حعرأمطاط

المعرواوالصودىاططا!امنوصقاتفل!صم!البيسبولكرةتتكون

اممرذ.اعاوتعطىلمعضهاالبقرحلدمنقيموتخاط

إلىاليسارمن()الميسبولالقاعدةلعبةقفازاتم!الثلاتةالأنوا

الساحة.لاعبوقمارالأولأ!اعدةالاع!وقفازالماسكقفازاليمير:

وحشواتالمعدنمىقناع!سها:لالحمايةحاصةمعداتيلبسالماسك

.الساقمقدمةلحمايةالبلاستيكمروموادالصدرلحماية

مخصصةمعداتوهذه.الساقدروعأوللوجهواققناع

اللعب.فيموقعهحعسبلاعبلكل

تلكهيالمهاراتأهم.القاعدةكرةفيا!لهارات

الاخرالجانبمنويعادلها،الكرةقاذفلدىتكونالتي

نأالكرةلقاذفويمكن.بالمضربأ!ماربامهارات

ذإيقذفها،حينالكرةسرعةبينهاومن،طرقبعدةيرميها

تسيربحيقالكرةيقذفأنيستطيعاللاعبينبعضأن

يقذفأنيستطيعمنوهناك،الساعةشكماأ06بسرعة

لحظةاخرفيوتنحنيمقوسحطفىتسيربحيثال!صة

مفاجئ.بشكلأسفلإلىأواليسارإنىوصولهاقب!

العملياتاصعبمنعمليةهذه.بالمضربالضرب

فىالمضربحاملإلىتصلتقذفعندماالكرةلأن

الكراتيتالغأنالفاربوعلى.الثانيةمنقصيرجزء

والضارب.السرعةبتلكتسيروهيبعينيهاصسريعةا

تخترقبحيثال!صةيضربأنيستطيعالذيهوالحاذق

وبذلك،الميدانفيلاعبونفيهاليسالتيالخاليةا/لأماكن

يمسكأنيستطيعالذيهوالميدانلاعببعيدا.تذهب

ومتىيقفأينيعرفأنهكما،!!انتأينمابال!صات

يتأخر.ومتىيتقدم

الولاياتفيالقاعدةكرةلعبةظوت.تاريخيةنبذة

،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوامعطفىالأمريكيةالمتحدة

البريطانية.الراوندرزلعبةمنأخذتوقد

نأإلا،العلاقةهذهعلىالدليلوجودمضوبالرغم

هوالأمريكيدبلدايابنرأنيعتقدونالناسمنكثيرا

وقتمناللعبةقوانينتحويكتبوتصدرابتدعها،أ!ذيا

للعبة.المحليةقوانينهميتبعواأنالناساعتادوقدلاخر،

الرياضةهواةمنوهو،كارترايتألكسندرعلىأطلق

كارترايتوقام".القاعدةكرة"أبولقب،نيويوركفي

ثم.أم845عامالقاعدةكرةفيهتلعبنادأولبتاسيس

لعبتوقد.باللعبةخاصةقوانينكتابةفيكارترايتأخذ

عامإليهاأضيفتالتيتلكإلىبالإضافةالقوانينهذه

منالقاعدةكرةتم!صينفىمهمادوراأم854و1848

.الانإليهماوصلتإلىالوصول

91بتاريخاللعبةهذهفيمنظمةمباراةأولأقيمت

نيويوركضدنكربوكرناديلعبعندماأم846يونيو

بولايةهوبوكينفىإليزيانميادينفيالمباراةوجرت.ناين

نايننيويوركناديتغلبالمباراةهذهوفي.نيوجيرسى

.امقابل23خصمهعلى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تاي،كو!!ي!،روت

سى،يوحالناعمةالكرة
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عنالكرةإلعادالمدافعونيحاولالصورةوفى.المتفرجينمنالألوفعشراتالكبيرةالمبارياتويحضر.شعبيةالأكترالعالميةالرياضةالقدمكرة

.الإنجليزيالدورينهائياتمبارياتإحدىديمرماهم

القلىمكرة

فهىادعالم،فيشعبيةالأكثرالرياضةالثدمعرة

والأوروبيةالعربيةالدولمعظمفيالشائعةالشعبيةالرياضة

.الأخرىالبلدانمنالكثيروفيوإفريقيااللاتينيةوأمريكا

بلدا.061منأكثرفىالقدمكرةالناسملايينويلعب

اللعبةلهذهدوليةمنافسةأشهرسنواتأربعكلوتجري

العالمكأسنهائياتويشاهد.العالمكاسعليهاويطلق

.القاراتجميعفيالتلفازمشاهديمنالملايينمئات

منهماكليتكونفريقانالقدمكرةمباراةفىويشترك

إدخالفريقكلأعضاءويحاوللاعبا،عشرأحدمن

إحرازالناجحةالمحاولةعلىويطلق.الخصممرمىفىالكرة

خلالأكثرأهدافايحرزالذيالفريقبالمباراةويفوز.هدف

وأربعينخمسامنهماالواحديدومالذيالمباراةشوطي

جزءأيأورؤوسهمأوأقدامهماللاعبونيستخدم.دقيقة

وأالكرةلدفعوأذرعهمأيديهمباستثناءأجسامهممنآخر

يسمىفريقكلمنواحدللاعبويحقفيها.التحكم

منطقةداخلولكنبيديهالكرةيمسكأنالمرمىحارس

شديدبدنياحتكاكاللعبةفيويوجد.المرمىأماممحددة

.الكرةعلىللاستحواذتحنافسوناللاعبينلأننظرا

فيإنجلترافىالحاليبشكلهاالقدمكرةلعبةبدأت

كبيرةبسرعةوتطورت.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسط

فيانتشرتماوسرعانوأسكتلندا،إنجلترامنكلفى

القدملكرةالمنظمةالهيئةتأسست.العالممنأخرىأجزاء

عام)الفيفا(القدملكرةالدوليالاتحادالمسماةالعالمفي

القدمكرةفيأوليمبيةمنافسةأولالاتحادوأقام،أم409

عامالعالملكأسمسابقةأولوأقيمت.ام809عام

.إم039

فيويلعبها،احترافيةلعبةالقدمكرةلعبةوتعتبر

مألوفةأصبحتقدأنهاإلا،والرجالالصبيةالأغلب

البلاد،بعضفيالسيداتمناللاعباتبينمتزايدبشكل

.الأخرىالأوروبيةالدولوبعضإسكندينافيافيخاصة
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والتجهيزاتالملعب

بالملعبالخاصةالمقاييسالقدمكرةلعبةقواعدتحدد

الأقلللاعب!تالمقاييسهذهتعديلويمكن.والكرةوالمرمى

ووزنهاال!صةحجماتعديلأيضايم!شكما،!شة61من

.للاعباتبالنسبةمنهاالمصنوعةوالمادة

تتفاوتالشكلمستطيلميدان.القدمكرةملعب

ويتم(.أدناهالشك!!)انظروآحرملعببنالكليةمساحته

عرضا،اسم2علىسمكهالايزيدبخطوطالملعبتحديد

لايق!!ساريةعلىركنكلعند(الزاوية)علمرايةوتوضع

أيضاويمكن.مدببةقمةذأتولاتكونأم،ءعنارتفاعها

الملعبمنتصفخطجانبىعلىمعارشينفيرايتينوضع

.التماسخطمنالأقلعلىواحدمتربعدوعلى

منتصفعندقائموضعفيالمرميانيوضع.المرميان

قائمينعمودينمنمنهماكلويتكون.المرمىخطي

القائمانيكونأنويجب.أفقيةبعارضةأعلىمنمتصلين

أخرىمادةأوالحشبمنومصنوعين،أبيضبلون

عرضا،م32.7للمرمىالداحليةالمقاييسوتكون.معتمدة

وأعماقعروضتتجاوزأ!لأويجب.ارتفاعام44.2

يكونأنينبغيكما،مما2الأفقيةوالعارضةالقائمين

وأمستطلاأومربعاالأفقيةوالعارضةالقائمينمقطع

القدمكرةملعب

الر%-!

حط

المرمى

سطكقة

الحراء

ممطض

اطرمى

المرمى

إ!

)!نظرالمرمى

!ي(حا

كتيرمساحتهتتماوتأديمكىالمتهكلمستطل

اسدولية.االممارياتفي

اكئماسطحط

شباكتوصيلويتمبيضئا.أومستديرنصفأومستديرا

علىوتثبتالمرمىخلفتمتد،الأفقيةوالعارضةبالقائمين

.الأرض

منخارجيغلافذاتالشكلكرويةتكونالكرة

يكونأنويجب،معتمدةأخرىمادةمنأوالجلد

و693مابينتزنوأنسم،71و68بينمامحيطها

بداخلهاالضغطيتراوحوقد.المباراةبدءعندجم453

إلى2اسمجم006)جويضغط1،1و.،6بين

2(.أجم/سم001

قميص،مناللاعبزييتكون.اللاعبينتجهيزات

وحذاء.،الساققصبةوواقيات،وجواربقصيروسروال

لونيكونأنويجب.إجباريةالأدوات!ذهجمئوتعتبر

لاعبىقمصانلونعنمختلفاالمرمىحارسقميص

الحكم.قميصلونعنوكذلكالفريقين

خطرايمثلقدشىءأييلبسألااللاعبعلىيجب

الغلافأوالمدببةالأزرارمثلالآحر،يناغرالاعبىعلى

فيالحكمويقوم.الجسمأجزاءأحدحولالجبسى

المباراةقبلاللاعبينتجهيزاتبفحصأ!دوأيةاالمنافسات

يأقواعدتشتملوقدللقواعد.مطابقةأنهامنليتأكد

.لهذهمشابهشرطعلىمنافسة

وكا!م46بينوعرضهأمأو.001بتطولهيتراوخألىيجبألهإلا

-

؟11

!ح!حهحه

كومطعلم
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عدلقواا

جانبيمنجانبكلعلىلاعبا11القدمكرةيلعب

لقواعدووفقا.أقصىكحداحتياطيينلاعبينمعالملعب

بنمنألاحتياطييناللاعبينهذيناختياريمكنالمنافسة

ولايجوز.محددينلاعبينخمسةعلىلاتزيدمجموعة

الملعبإلىاللعبفيبديلمحلهحلالذياللاعبعودة

.أخرىمرة

تفصلنصفينإلىمقسمةدقيقة!.المباراةتستغرق

علىويتعين.دقيقةجمشرةخمسلمدةاستراحةفترةبينهما

نهايةإلىاللعبأثناءالتوقفبسببوقتإضافةالحكم

تحدثالتىالدقائقتلكالتوقفهذهويتضمن.شوطكل

للوقت.المتعمدوالتضييعوالإصابات،اللاعبينتبديلعند

مستوياتبعضفيأقصرلعبفتراتعلىالاتفاقويمكن

عشرستةعنسنهمتقلممنلاعبينتتضمنالتىاللعب

يمكنالمسابقاتبعضوفىالنساء،منواللاعباتعاما

انتهاءبعددقيقة15منهماكلمدةإضافيتينفترتينلعب

.التعادللكسرمحاولةفيدقيقةالتسعين

أوقفإذاإلاالمباراةوقتطوالمستمرااللعبويعتبر

خطبكاملهاتحاوزتقدالكرةبأنقضىأوالمباراةالحكم

تعبرأنلابدالهدفيحتسبولكى.التماسخطأوالمرمى

ويفوز.العموديينالقائمينبينالمرمىخطبالكاملالكرة

وتكون.الأهدافمنعددأكبريحرزالذيالفريقبالمباراة

عندالأهدافعددفيالفريقانتساوىإذاتعادلأالنتيجة

.أهدافإحرأزفيكلاهماأخفقإذاأو،المباراةنهاية

الذي)الكابتن(الفريقلرئيسيجوز.اللعببدء

القيامأوعنهيدافعالذيالمرمىإمايختارأنالقرعةيكسب

نأيجبالمباراةبدءوعند(.المباراة)بدءالبدايةبفحربة

لهم.الخصصالملعبوسطفىاللاعبينجميعيكون

بعدبهابدأتالتيالطريقةبنفسالمباراةوتستانف

المضادالفريقالبدايةضربةبأداءويقوم،هدفإحراز

تكونالثانيالشوطبدايةوعند.الهدفأحرزالذيللفريق

أولفيالبدايةبضربةيقملمالذيللفريقالبدايةضربة

نهايةبعدالملعبنصفىبتبادلالفريقانويقوم.المباراة

الوقت.نصف

مراقبينبمساعدةواحدحكمالمباراةيحكم.الإداريون

يتحركفنيا.المباراةبمراقبةيقومرابعوحكم،للخطوط

اللعب،لمراقبةقطريباتجاهوإياباذهاباالملعبفيالحكم

منيمكنهالذيبالقدربدنيالائقايكونأنيجبولهذا

لبدءصفارةالحكمويستخدم.الحركةالسريعاللعبمتابعة

قراراته.لبيانيدهإشاراتيستخدمكما،إيقافهأواللعب

التيالجزاءاتلتوضيحملونةببطاقاتالحكمويحتفظ

توجيهعلىالصفراءالبطاقةوتدل.اللاعبينعلىيوقعها

الخالفاللاعبأنالحمراءالبطاقةوتوضح،رسميإنذار

الملعب.أرضتركوعليهطردقد

ضربةبمنحاللعبقواعدمخالفاتعلىالحكميعاقب

علىيجبانحالفاللعبحالةففيالاخر،للفريقحرة

للقوانينمتعمداانتهاكاانحالفةكانتإذامايقررأنالحكم

اللعبإيقافعنيمتنعأنأيضاالحكمعلىويجبلا.أم

بأنفيهايقتنعالتيالحالاتفي،مخالفةارتكابعند

ومع.اللعبإيقافعندميزةيحققسوفالخطى2الفريق

بالاستمرار،للعبالسماحالحكمحقمنليسفإنه،ذلك

نأالحكمعلىويجب.الخالفةمحتسباذلكبعديصفرثم

.فوريبشكلقرارهيتخذ

اللعبةقواعدفرضالحكمعلىتحعينأنهإلىوبالإضافة

أنهكما،المباراةأهدافعددبتسجيلأيضايقومفهو

.المباراةموقتهويصبحوبذلكالوقتيراقب

الجانبىللخطمتابعايسيرانفعليهالخطرجلأما

كلماالعلمرفععلىالأساسيعملهويقتصر،المرمىوخط

والضربات،التماس)رمياتالملعبمنالكرةخرجت

أرضمناللاعبويطردصفراء،بطاقةبإخراجإنذارايعطيالحكم

حمراء.بطاقةالحكمأشهرإذاالملعب
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نألهيحقالذيالفريقإلىالخطرجلويشير(.الركنية

الخطرجلع!كذلك.الملبإلىأخرىمرةالكرةيعيد

لاعبايشركأنيريدفريقهناككانإذاالحكميخوأن

مساعدةعلىالخطوطرجلاويعمل.المباراةفىبديلا

أيةإلىنظرهولفت،المباراةعلىالسيوةفىالحكم

أحديصبحعندماأولها،يتنبهلماللعبةلقواعدمخالفات

تسلل.موضجعفياللاعإن

!مالكرةخروجبعداللعبيستألص.اللعباستئناف

إسقاطأو،جانبيةرميةأو،زاويةضربةأوبركلةإما،الملعب

خطالكرةتتجاوزعندماافإنهاالركلةأما.للكرة

جانبىأحدمناممرةاتخرجعندماالرميةوتتم،المرمى

ضدركلةيمنحأنعتهلاست!إالح!صمفإنكذلك،الملعب

يركلالذيللاعبوليس.خ!إيرتكبالذياللاعب

نأفىالحقجانبيةرميةيرمىأوالاخرالفريقضدالكرة

أوقفوإذاآخر.لاعبيلمسهاحتىثانيةمرةالكرةيلعب

المصابيناللاعبينأحدآخركعلاجسببلأيالمباراةالحكم

خصمينلاعبينبينالكرةبإسقاطيقومأنعليهفإنمثلا،

.أخرىمرةاللعبلاستئنافوذلكمتواجهين

وقد،الفريقينأحدمحالفةبعدتمنحالحرةالركلات

مباشرةغيرتكونوقدمباشرةالحرةالركلاتهذهتكون

حرةضربةمنهدفايسددأنللاعبويحق.الخالفةحعسب

الخصماجزاءمنطقةخارجال!صةتكونوعندما.مباشرة

للاعبينويجوز.هدفلإحرازطيبةفرصاتوفرفإنهامباشرة

المرمىجوانبأحدلتغطجةصدحائطيشكلواأنالمنافسين

منه.الباقيالجزءبتغطيةالمرمىحارسيقومحينفي

تلمسأنفيجبالمباشرةغيرالحرةالضربةفىأما

إحرازقبلآخرلاعبيلمسهاأنأواللاعبنأحدالكرة

وقوعمكانمنالحرةالضربةلعبويجب.الهدف

لأيلايجوزفإنهحرةضربةاللاعبيلعبوعندما.الخالفة

عنيقلمدىعلىيقفأنالمنافسالفريقمنلاعب

.الكرةموضعمن(ياردة01)م.519

بسببالح!صميمنحهامباشرةحرةضرلةالجزاءضربة

بمخالفةاللاعبقياممثلالجزاءبممنطقةفيمخالفةأرتكاب

بفريقه.الخاصةالجزاءمنطقةفيالكرةلإمساكأومتعمدة

المرمىعلىحرةضربةالاخرالفريقلاعبيأحدويصوب

كرةلملعبالتخطيطيالرسمانظر:الجزاء.نقطةمن

باستثناءالاخريناللاعبينجميععلىويجب.القدم

خارجيكونواأنالمسددواللاعبالخصممرمىحارس

علىيقفأنالمرمىحارسعلىويجبالجزاء.منطقة

الضربة.تتمحتىقدميهتحريكعدممعالمرمىخط

عندماالمهاجمللفريقالحكميمنحهاالركنيةالضربة

أحدويكون،المرمىخطمتجاوزةالملعبمنالكرةتخرج

خروجها.قبللمسهامنآخرهوالمدافعالفريقأعضاء

عندالمرسومةالدائرةرلغداخلمنالضربةتتمأنويجب

منلاعبأييوجدألاويجب،ركنيةرايةقائمأقرب

.الكرةمنم.519منأتلمسانةعلىالخصمالفريق

الركنية.الضربةمنمباشرهدفإحرازويمكن

عندماالمدافعللفريقالحكميمنحهاالمرمىضربه

ويكون،المرمىخطمتجاوزةالملع!مناحصةاتخرج

خروجها.قبللمسهامناخرالمهاجمالفرية!افرادأحد

الجانبفىالمرمىمنطقةداخلمنالضربةوتؤدى

وجودولايجوز.الملعبمنالكرةحروجأساحيةالأقربا

أداءعندالجزاءمنطقةداخ!!الخصمأغريقامنلاع!أي

المرمى.ضربة

منالكرةتخرجعندماالحكميمنحهاالتماسرميات

الفريقلاعبيأحدويكون،التماسخطمتجاوزةالملعب

الرميةوتنفذ.خروجهاقبلالكرةلم!م!لاعبآخرالمضاد

علىويجب.الخطالكرةفيهاعبرتالتيالنقطةمن

فوقالخلفمنالكرةلرمىيديهكلتايستخدمأناشامى

نأيجبكماالملعبمواجهةاللاعبعلىويجب.رأسه

وإذا.خلفهأوالت!اسخطعلىقدميهكلتامنجزءايضع

منرماهاأوصحيحةغيربطريقةأممرةاأ!لاعبأرمى

ولايمكن.الخصمالفريقإلىالرميةتع!أخصأأمكان

.مباشرةتماسرميةمنهدفايحرزأنأ!لاعب

اللعبإيقافإلىالحكميضطرعندما.الكرةإسقاط

وأضربةلمنحتؤديالتىالأسبابغيرسببلأيمؤقتا

منلاعبينبينالكرةبإسقاطاللعبيستأنففإنه،رمية

الموضعفيالكرةبإسقاطالح!صمويقوم.المتناشسينالفريقين

للاعبينولايجوز.اللعبإيقافعندفيهكانتالذي

.الأرضتلمسأنبعدإلابالكرةاللعب

الذياللاعبالحكه!يعاقب.السلوكوسوءانحالفات

جزاءضربةاوحرةضربةالاخرالفريقبمنحخطأارتكب

ينذرأنأيضاويجوز(.المرمىإلىمسددةحرة)ضربة

الأخطاءحالاتفييطردهأوالخالفاللاعبالح!صم

الجسي!ة.

وأيمسكهأويعترضهأوالخصميعرقلألااللاعبعلى

يدفعأنللاعبويجوز.عليهيبصقأوعليهيثبأويضربه

بطريقةليسولكنكتفهفيخفيفادفعاالخصمبكتفه

و(.اعتراضهتمإذا)إلاالخلفمنأوخطيرةأوعنيفة

ذراعيهأوبيديهالكرةيلمسألااللاعبعلىيجب

الجزاء.منطقةفىوجودهأثناءفيالمرمىحارسباممتثناء

الخالفاتهذهيرتكبونالذيناللاعبينجميعمعاقبةويتم

جزاءبمئضربةأوالخصمللفريقمباشرةحرةضربةبمنح

الخالف.اللاعبجزاءمنطقةفيالخالفةوقعتماإذا



الذياللاعبضدمباشرةغيرحرةضربةالحكميمنح

الخصمبدفعأوبالاعتراضيقومأوالخطراللعبعلىيقدم

مهاجمةأوللعبها،قريبةمسافةعلىالكرةلاتكونعندما

ضربةمنعويجوز.عليهتحاملفيهابطريقةالمرمىحارس

متعمدا،الوقتلتضييعهالمرمىحارسضدمباشرةكيرحرة

القاعدةلهذهوطبقا.الأربعالخطواتقاعدةلخالفتهأو

نأيديهبينللكرةإمعساكهبمجردالمرمىلحارسلايحق

.أخرىمرةيلعبهاأنقبلخطواتأربعمنأكثربهايسير

نأقبلثانيةباليديلعبهاأنإطلاقهابمجردلهولايحق

لاعبأوالجزاءمنطقةخارجفريقهمنآخرلاعبيلمسها

بمنحالمتسللاللاعبالحكمويعاقب.الخصمالفريقمن

أيضا.مباشرةغيرحرةضربةالخصمالفريق

علىأصرإذااللاعبصفراء(بطاقة)يشهرالحكمينذر

اعترضأولائقغيربشكلتصرفإذاأوالقوانينمخالفة

الحكم.منإذندونالملعبأر!منخرجأودخلأو

وأالخالفةارتكابلتكرارهالملعبمناللاعبطردويجوز

اللاعببطردالحكمويقوم.خطورةأكثرمخالفةلارتكابه

ارتكبأوله،منافسعلىبصقأوخشنامسلكاسلكإذأ

ولايجوز.بذيئةلغةاستخدمأو،اللعبأثناءخطرةمخالفة

نأالحمراء(البطاقةالحكملهأشهر)الذيا!لطرودللاعب

الحكمويطرد.بديلمحلهيحلأنولاللمباراةيعود

يستحقثانيةمخالفةأرتكبإذاتلقائياالملعبمناللاعب

الإنذار.عليها

في!نإذاالمتسللوضحفياللاعبيعتبر.التسلل

نصففيموجودا،الكرةزميلهفيهايلعبالتىاللحظة

الكرةمنالمرمىخطإلىأقربوضعفيالخصمملعب

تستخدمهجوميةحركةعنعبارة(وهاتخذ)أوالحائطاجتاز

يقومحيث.هدفلإحرارفرصةوإيحادمكانهمنالحصمدفاعلحذب

الخصممتجاورايتحركثم)2(رقمللاعببالتمرير1()رقماللاعب

إليه.المرتدةالسريعةالتمريرةلتلقى)3(رقمالموقعفي
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لاعبينمستوىنفسعلىكانإذامتسللايعتبرولاذاتها،

أقرباللاعبانهذانكانأو،الخصمفريقمنالأقلعلى

لتسللهاللاعبالحكميعاقبولا.المرمىلخطبالنعسبةمنه

نأالحكمرأىإذاأو،الصافرةبعدالكرةلعبإذاإلا

فائدةلاكتسابيسعىأو،اللعبفييتدخلاللاعب

الموضع.هذافيبوجوده

اللعبخطة

أرقامباستخدامالفريقلعبطرقماتوصفغالبا

المثالسبيلفعلى(.المرمىحارس)باستثناءباللاعبينترتبط

مدافعينبأربعةيلعبالفريقأن4-3-3تشكيليعني

مهاجمين.وثلاثةالملعبوسطفيلاعبينوثلاثة

تبديدهوللمدافعينالرئيسىالدورإن.الدفاع

وأالخصمتمريراتباعتراضوذلكالمضادالفريقهجمات

منهم.الكرةلاستخلاصالمضادالفريقللاعبيبالتعرض

دفاعأسلوبأحدهماأساسياندفاعيانأسلوبانويوجد

أسلوبوفى.لرجل-رجلالدفاعأسلوبوثانيهماالمنطقة

وأمعينةمنطقةعنمسؤولأمدافعكليكونالمنطقةدفماع

.محددةليعستالمناطقوهذه.الملعبأرضمنقطعة

هذهداخليتحركمهاجملأيمدافعكلولمجصمدى

مدافعين،بأربعةالمنطقةعنالدفاعيتمماوعادة.المنطقة

وسط.ظهيريواثنانخلفظهيرييعتبرانمنهمااثنان

مسؤولأمدافعكليكونلرجل-رجلالدفاعحالةوفى

التيوالفرق.ذهبأينماومتابعتهمعينخصمملازمةعن

يأ،قشاشلديهايكونماعادةالأسلوببهذاتلعب

ذلكمنبدلايقومولكنه،خصمأيبملازمةلايقوملاعب

أحدهددأينماالخلفمنالاخرينالمدافعينبتغطية

نإنهامباشرةالخصمحزاءمنطقةخارجتكونعندماالحرةالضربات

يشكلواأنالمنافسينللاعبينويجوز.هدفلإحرارطيبة!رصاتوفر

المرممماحارسيقومحينفيالمرمىحوأنبأحدلتغطيةصدحائط

منه.المتبقىالجزءبتغطة
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القدمكرةمممطلحات

توقفه.بعداللعبأبدءتستحدمطريقةأيهواللعباستمناف

ا!-.ترارعلىاعتراصهاللاعصإطهارويعنى،محالمةيعتبرالاعتراض

!صحوبااللاعبيرأحدضدالح!-يسحلهالإنذارتسجيلأوالإنذار

صمراء.بطاقةبإبراز

الهواء.فيطيرالهاأتخاءتنحردصتجعلهابطريقةالكرةركلهوالتحويل

طولعلىا!حوماليليشارككام!!،ظهير،مدافعتحركهوالتداخل

الحاخ.

إعاصهأوالحصمصعطتحتاساقعاالزملاءأحددعمإماتعنىالتغطية

الخصم.

أ!صةصالركاأ،عصيؤديهااسةعاضربةأوتمريرةالعابرةالتمريرة

الحصم.لوقم!اضعبرالأرض!

ا،تحاهمواحهةت!صرماعادةلتمريرةاللاعصامشقبالتعميالتهية

رملائه.الأحدالحالبرأوالأمامإلىوتحويلهااللص

اصدملاالكرةفىالدقيقالتحكممعالحرييعمىبالكرةالجري

.الحريأتاءودحرحتها

لىالزملاءأحدلمساسدةمراكرلأحدالتحركيعميكرةبدونالجري

الحصم.تشتيتأحلمنأوالفريق

استخدامويمكن.بالاختراقالمنافسالفريقمهاجمي

قشالق،إلىبالإضافةمدافع!تبأربعةرجل-لرجلأسلوب

يقومفإنهفق!أأثنانمهاحمانهناككانإذاوبهذا،

ا!لآخرانالمدافعان:يستطيعالمدافع!ت،مناثنانبملازمتهما

أضماس.اخطيطولعلىيهاجماأن

،والهجومالدفاعبينالوصلنقطةيعتبر.الملعبوسط

الملعب،وسطفىلاعبينأربعةأوبثلاثةالفرقمعظموتلعب

،كبيرةتحملبقدرةالملعبوسطيتمئلاعبوأنويجب

.والهجومالدفاعمنكلفيدورايؤدواأنمنهميتوقعحيث

بضعةوهناكباللعبمشغولةمنطقةالملعبوسطيعتبر

الهجوممتوسطويؤدي.الملعبوسطلاعبيمنأنواع

ويحاول.ال!صةعلىالحصولفيالرئيسيالدورالمتاخر

اللعبأسلوبيفرضأناللعبصانعأوالملعبوسطقائد

بعملالمحترفوناللاعبونويقوم.الهجومخططويرسم

دونللوصولالمرمىإلىالمتأخرةالمواقعمنسريعةهجمات

فيزملائهممنطويلةتمريراتفيهايتلقونمواقعإلىمراقبة

الأنواعهذهمنكلمنبواحدالفرقبعضوتلعب.الفريق

وسطلاعبىمنالعديدويؤدي.الملعبوسطلاعبىمن

لاعبيمنآخرنوعوهناكواحد.دورمنأكثرالملعب

طولعلىبالهجوميقومالذيا!لرتدابخاحوهوالوسط

للخلفيرتدأنهإلاالتماسخطمنبالقربالأجنحة

.للدفاع

،الجناحو(الحربة)رأسالهجومقلبيعتبر.الهجوم

الفرتتلعبوقد.الأساسيينالمهاجميناللاعبين

مايكونوعادةأكثر،أولاعي!سي!صلىحابرهـدفاعىالصدحائط

.الحرةالضرباتتمفيدأتاءالتسديداتصدبعرص

الخصمطريقفيوالقدمالحسمبقاءعلىالمحافظةهوالحجزأوالحجب

الكرذ.لعصأتناء

تجاوزأحلمنعادةوتتملاعبير،يناضمريراتاتمادليع!ىوهاتخذ

الحصوم.أحد

الحصميؤديهالذيبالكتف-أطكتروأغالوياالأحت!!اكاهوالدفع

أحصة.احورفكطلاعصضلى

رأىماإذامخالفةاحتسا!يتحاهلأداطحكم!يحراللاعبصالح

المحو.اطحابميزةيعطىسولىأطعصاإيقا!صأن

ليعوقبحسمهالتدحلاللاعصيتعمدعدماتحدتاغةمحاالعرقلة

أحصة.ااعصمحازأ!ةدونحصمه

يوقمىعدماأواللعبخارجالكرةتكونعدماتحدتالموقوفةالكرة

.المباراةالحكم

الحصم.حراسهتعمىالخممملازمة

اطرمى.مرجداقريهممطقةالمرمىمطقة

هجومقلبمايوجدوعادةمنهما.كلمناثنينمستخدمة

فعلى.أجنحةبدونالفرقبعضوتلعب.الأق!!اعلىواحد

هجومقلبلاعبى4-4-2التشكي!!فىتجدا!المتاسبي!!

يقومانآخرينبلاعبينالجناحينموقعىشغ!!معفقصأ

الجريأوالتماسخطوطلجانبسريعةهجماتبعمل

طولها.على

فيالهجومقلبلاعبىلبعضالرئيسيةالوظيفةوتتمثل

نأاللاعبهذامثلعلىوينبغي،المرمىعلىالتمسديد

وأالملعبوسطلاعبىمنتمريراتلتلقىمستعدايكون

وأالخلفإلى)التمريرالكرةعيلتوأجلمنالدفاعمن

إلىأوالهجومفيالمتقدمينزملائهمإلى(الجانبينعلى

معظمفىويكون.الأمامإلىيجرونالذينالوسطلاعبى

الرئيسيالمسجلهوالهجومقلبلاعبيأحدالفرق

تصويبمواقعأخذإلىيتطلعدائماوهو،للأهداف

علىللتصويبمحاولةلعملجاهزاويكون،جيدة

المدافعينسحبفىالرئيسيةالجناحوظيفةوتتمثل.الهدف

فرصوإفساحالمرمىخطتجاهالكرةبأخذمواقعهممن

الكرةبتمريرالفريقفيلزملائهالمرمىعلىالتصويب

نأأيضاالجناحينعلىويجب،المرمىمنطقةفيعرضيا

إحرأزلمحاولةالجزاءمنطقةنحوللجرياستعدادعلىيكونا

.هدف

منمهفاجزءاكرةبدونالجريممايعتبر.الفريقلعب

بدونأماكنهماللاعبونيغيرأنيعنيوهذا،الفريقلعب

الاختياراتمنالمزيدالفريقفىزملائهملإعطاءالكرة
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موأقعهم.منالمدافعينسحبأوالكرةتمريرفى

غرضتحقيقبهايقصدمناوراتالجاهزةوتعتبرالخطط

موأقففىخاصةأكثرأولاعبينتتضمنوهى،معين

الحرةالضرباتمثلالموقوفةالكراتأو،اللعباستئناف

علىالفرقوتتدرب.التماسورمياتالركنيةوالضربات

معينةإشاراتاللاعبونمايستخدموغالبا،الجاهزةالخطط

ينوونخطةأييعلمونالفريقفىزملائهملجعل

استخدامها.

راتلمهاا

المهاراتمنمتباينةمجموعةبالقدمالكرةلعبيتطلب

المرمىعلىوالتصويبوالتمريرالكرةعلىالسيطرة:مثل

مهارةبالرأسالكرةضربيعتبر.والمهاجمةبالكرةوالجري

تقنياتالمرمىحراسةوتتطلب.القدمكرةلعبةبهاتنفرد

أنحاءفىيلعبونالذيناللاعبينمنمتطلبةغيرخاصة

الملعب.

علىالسيوةاللاعبينبإمكان.الكرةعلىالسيطرة

والذراعين،اليدينباستثناءأجسامهممنجزءبأيالكرة

سرعتهاوإبطاءالكرةبتثبيتيقومأناللاعبعلىويجب

وضعإلىتؤديبالصدرأوبالفخذأوبالقدمماهرةبحركة

الكرةدفعذلكبعدعليهويجب.قدمهسيطرةتحتالكرة

حتىالسليمالاتجاهفىفقطلتحريكهاالكافيةبالقوة

عليها.سيطرتهلايفقد

علىالفريقمهاراتأهمالتمريريعتبرالتمرير.

فهم.كثيرةبطرقالكرةبتمريراللامحبونويقوم.الإطلاق

وعابرةومنحرفة.ومباشرةوقصيرةطويلةتمريراتفىدون

منوالغرضوصدورهمورؤوسهمبأقدامهمالكرةويمررون

الفريق،فيالزملاءأحدإلىالكرةإرسالهوالكرةتمرير

وأ،الكرةاستخداممنيمكنهأفضلوضعفييكونالذي

التيالمساندةوتعدالتسديد.منربماأو،هجمةبناءمن

نفسفيالكرةعلىالممستحوذلزميلهماللاعبونيعطها

فيأنفسهماللاعبينمنالعديديضمعفعندماالتمرير.أهمية

المزيدللاعبيوفرونفإنهمالتمريرةلتلقيتؤهلهممراكز

الخيارأت.من

،الكرةتمريرعندخاصةأهميةذاتالدقةوتعتبر

لعبتمافإذاوتوقيتها.التمريرةقوةأهميةذلكويعادل

منعلىيصعبقدفإنهاللازممنأكثربشدةالتمريرة

الكافيةبالقوةالتمريرةتكنلموإذاعليها.السيطرةيتلقاها

تمريرةتفتحأنويمكناعتراضها.منالخصميتمكنفقد

الوقتالمدافعونيجدأنقبلالدفاعفىثغرةخاطفةسريعة

منيكونقدأنهإلا.مراكزهمفىللوقوفالكافي

لأحدالسماحأجلمنالتمريرةتأخيرأحياناالضروري

أفضل.مركزإلىبالتحركالفريقأفراد

لتمريرالقدممنمختلفةأجزاءاللاعبويستخدم

منجزءبأيالقصيرةالتمريراتتأديةالممكنفمن.الكرة

حركةباستخدامالقدمبباطنالتمريرولكن.القدمأجزاء

تمريرةلتنفيذوالدقيقةالموثوقةالوسائلأكثريعتبرجانبية

حاجةهناكماتكونعادةأنهإلا.قصيرةلمسافاتمستقيمة

أحدتحاشىأجلمنتنحرفجعلهاأيالكرةلتحويل

ويمكن.بالفريقزميلمسارنحوالكرةللفأوالخصوم

.القدمبجانببضربهاالكرةتحويلللاعبين

انحرافإلىللقدمالخارجيالجانباستخدامويؤدي

الداخليالجانباستخدامأما،اللاعبعنبعيداالكرة

يقوموحتى.اللاعبجسمنحوتنحرفيجعلهافإنهللقدم

فوقعاليارفعهاأيللخصمعابرةكرةبتمريراللاعب

قدمهتلتقيأنعلىاللاعبيعمل،لتجاوزهالخصم

ميلمعالوقتنفسفي،الكرةمنالأسفلبالجانب

المهارةهذهماتستخدموغالبا.الخلفإلىقليلااللاعب

المرمى.منطقةإلىالجناحمنعرضياالكرةإرلممالعند

بامكانهفإنعرضياالكرةبإرسالاللاعبيقوموعندما

أقدامهماللاعبونويستخدم.أذرعهمأوأيديهماستخدامبدونالكرةعلىيسيطرواأدالقدمكرةلاعبيعلىيحبالقدمكرةمهارات

وتحريكها.الكرةعلىللسيطرةأجسامهممنأخرىوأجزاءورؤوسهموصدورهموأفحاذهم

لأ

!

القدمبوساطةالكرةعلىالسيطرة

ص

!9

والمتابعةالكرةتصويببالصدرالسيطرة
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كرةبهاتسمردمهارةبالرأسالكرةضرب

اللاعبعلى،قويةرأسصرلةولأداء.القدم

أ!تة.اقمةعمدلرأسهالكرةيقابلأد

حودأدويجص،أهميتهلهالحيدوالتوقيت

.الكرةالتقاءنقطةهىالحبهة

عراضح!سموااضوارناتحطلصبالكرةالجري

لحداغويدورأطرع!ايلورحيث.قرل!

على!مهيحالطاحدياالوفت!ىالحصوء

الأرح!ا:تستحدم.أغدماسحذالريهأحصةا

أ!صة.الححصواب

التوقيتوحسنللىشاقةتحتاحالمرمىحراسة

فيوبراعةالكرةنحووالقفزالتقدم!ي

المرمىحارسويحتاجا!ا.وإرسااستقسالها

وأالحصمقلىمعريمقضل!!أستححاعةاأإ

.مرماهعنبعيداال!صةأجصرب

المرمىحارسمتناولعنبعيداتنحرفالكرةجعل

.القدممنالداخليالجانببامشخدام

اللاعبونيركل(المرمىباتجاه)الركل.التصويب

ودقة.بقوةالكرةضر!أجلمنالقدمبمشطالكرة

بمحاذاةالركلفيالمستخدمةغيرالقدموضعويجب

وضعفيوالجسمأسفلإلىبالرأسالاحتفاظمعالكرة

تتابالقدمأنينبغيالكرةركلوبعد.الكرةفوقجيد

ال!صةاللاعبيجعلأنويمكن.للأمامالحركةالضاربة

إحرازولايتمالتمريرأساليبنفسباممتخدامتنحرف

القوية،الضرباتأوالركلاتباستخدامالأهدافجميع

وأالمنحرفةبالضرباتإحرازهايتمالأهدافمنفالكثير

العابرةالعاليةبالضرباتأوالمدىالقصيرةالكراتبنخس

مشطاللاعبونيستخدمأنالطيعيومن.المرمىلحارس

تزالماوهيضربهاأيالطائر؟علىالكرةلضربالقدم

الهواء.في

الكرةيضربأنللاعبيمكن.بالرأسالكرةفرب

مع،المناسبالوقتاستغلماإذاوبقوةبدقةبرأسه

تكونأنويجب.الرقبةلعضلاتالصحيحالاستخدام

الرقبةعضلاتوتستخدم،الكرةتلقىمنطقةهيالجبهة

الكرذ.ضربفي

ضربيحاولونفإنهمبالدفاعاللاعبونيقوموعندما

ويفضلالخطر،عنوإبعادها،أعلىإلىبالرأسالكرة

يضربالهجوموفي.الفريقفىالزملاءأحدأإتمريرها

يقومماوغالبا،المرمىنحوبقوةبرأسهالكرةاللاعب

عرضيةتمريرةلمقابلةدائريةحركةفيرألممهبلفاللاعب

ضرباتوتعتبر.الهدفاتجاهفيبزاويةالكرةمساروتغيير

التيالضرباتأصعبمنلأسفلالموجهةبالرأسالكرة

إيقافها.المرمىلحراسيمكن

مباشربشكلتضرببأنللكرةاللاعبسمحماوإذا

ذلكيكونأنفيمكنالجبهةغيرالرأسمنآخرجزءأي

يلمسعندماهولهذاوالاستثناء.عليهوخ!رابللهمؤلما

عندماهذاحدثمافإذا.رأسهبقمةبعيداالكرةاللاعب

ضربةتنفيذأثناءأغريباالقائمعندواقفااللاعبيكون

مثلمعالتعاملعليهالصعبمنيجدالدفاعفإنركنية

الذياللاعبويهدف.الخفيفةالسريعةالضربةهذه

الوثبةقمةعندملاقاتهاإلىعادةبرأسهالكرةيضرب

للحصولالاخرالفريقلاعبيمعيتنافسعندماخاصة

عليها.

،المثيرةالقدمكرةسماتأحديعتبر.بالكرةالجري

يدفعونهاوهمأقدامهمبينوالكرةاللاعبونفيجري

والخداعوالمهارةالسرعةاللاعبونويستخدم،أمامهم

حصاروليتجنبواالكرةعلىا!حتحواذهمعلىليحافظوا

نأالممكنمنالخصومنحوبالكرةفالجري،لهمخصومهم

التنظيم.جيدكانوإنحتىالدفاعيربكأويبدد
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منالخدأعيةالحركاتأنواعجميعاللاعبونويستخدم

نأالممكنفمن.توازنهموإفقادهمالخصومإرباكأجل

نحويسرعونولكنهممعينلاتحاهيندفعونبأنهماشظاهروا

أنهمإلاالكرةركلينوونبأنهميتظاهرونأوآخر،اتجاه

التفافيةحركاتيستخدمونقدأو،ذلكلايفعلون

الاتجاهفيخصومهملإرسالالأكتافأوللأردأف

ولفوتسارعتوازنبالكرةالمتقنالجريويتطلب،الخاطئ

القدمينجانبيمنكلاستخدامعلىوالقدرةالجسم

يعرفأنأيضااللاعبعلىويجب.الكرةعلىللسيطرة

أحدإلىيمررهاأو،المرمىعلىيصوبأو،الكرةيطلقمتى

منه.أفضلموضعايشغلالذيالزملاء

المتعددةالمهاراتمنمهمةمهارةيعتبر.الهجوم

الكرةعلىالاستحواذوتحطلب.الكرةعلىللا!شحواذ

والقدرةالجيدوالتوقيتالموقعلاختيارالجيدةالحاسةتوفر

منالجيدونالمدافعونمايتمكنوغالبا.اللعبةتوقععلى

الاقترابأوتمريرةاعتراضخلالمنالكرةعلىالا!شحواذ

.الكرةعلىالسيطرةعلىالقدرةيفقدهبحيثالخصممن

الملاذهيالقدمباستخدامالجسديةالعرقلةماتكونوغالبا

دفاعمنطقةتركإلىيؤديقدالكرةفقدانلأنالأخير،

الخصم.ضدخطأارتكابإلىأومفتوحةاللاعب

لمهاجمةاهماالمهاجمةمنأساسياننوعانيوجد

اللاعبيقوموكي.الانزلاقيةوالمهاجمةالاعتراضية

المستحوذاللاعبمنيقتربفإنه،الاعتراضيةبالمهاجمة

قدمه.بباطنالكرةعلىوينقضعليهفيطبقالكرةعلى

وأوانتزاعهابلمهابالقوةالكرةينتزعأناللاعبويحاول

فيهيحتفظالذيالوقتفىعليهاليستحوذبقدمهبخطفها

كلهجسمهوبثقلالكرةعلىبهاانقضالتيالرجلببقية

منماتتمفعادةالانزلاقيةالمهاجمةأما.الكرةخلف

خطمنقريباالخصميكونعندمامعهودهوكما،الجانب

الكرةدفعهوهذامنوالغرض.المرمىخطأوالتماس

ضربةعلىبالحصولأوعليهابالحصولسواءلصالحه

بهينتهيبالمهاجمةيقومالذياللاعبلأننظراركنية

منوضحثكنهفييكونأنويندر،الأرضعلىالأمر

بعمليةاللاعبيقوموعندما.الكرةعلىالاستحواذ

الوقتفىالأرضبمحاذاةتنزلققدمهيجعلفإنهالمهاجمة

فىالمشتركةغيرالرجلركبةالأرضمنفيهتقتربالذي

المهاجمة.

استجابةتتطلبلأنهابذلكسميت.المرمىحراسة

عاليةوقدرة،المكانمنانطلاقولصرعةورشاقة،سريعة

علىالقدرةوتعتبر.دقيقوتقدير،الكرةمعالتعاملعلى

الذيالمرمىلحارسجوهريةسمةالموقفعلىالتعرف

اللعباقترابعندالمرمىخطعلىالبقاءإمايقررأنيجب

عاليةكرةأوعرضيةعاليةكرةضربةلملاقاةالخروجأومنه،

العمق.منمنطلقة

ماحدإلىالقامةطوالالمرمىحراسيكونأنيجب

المرمىجعليحاولونوهم،المرمىتغطةيمكنهمحتى

وتعتبرصغيرا.يبدونحوهالتصويبالمهاجميحاولالذي

المرمى.حارسفىالهامةالسماتمنوالثقةالشجاعة

يثبونعندماالجسمانيللاحتكاكالمرمىحراسويتعرض

مهاجمقدمىعلىينقضونأوبالكرةللإمساكعاليا

مندفع.

المرمىحراسبنالتامالتفاهميسودأنيجب

الحراسيكونأنويجب.الفريقفيوزملائهم

يطالبواوأنأمامهمالجزاءمنطقةعلىمسيطرين

وعندما.ذلكالضرورةاقتضتماإذاالكرةباعطائهم

لديهميكونأنينبغيالكرةعلىالحراسيستحوذ

طويلةوركلاتودقيقةسريعةبرمياتالقيامعلىالقدرة

.الهجماتبدءأجلمن

المهاراتهذهتشتمل.القدمكرةفيأخرىمهارات

منالكرةحجبيعتبربها.والالتفافالكرةحجبعلى

واستخدامهاتنميتهاالكرةلاعبيعلىيجبالتىالمهارات

وأبالكرةيجرونعندما،خاصةلعبهمفيطبيعيبشكل

الجسمإبقاءالمهارةهذهوتتضمنعليها.يسيطرونعندما
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للقيامالخصمعلىصعباالأمرلجعلوالكرةالخصمبين

منالسب.بهجوم

المتقدمونالمهاجمونيستخدمهامهارةوالالتفاف

فاللاعب.المرمىاتجاهفيظهورهمتكونعندماأساسا

ليخدعالوقتلفسفىويلصالتمريرةيتسلمالمهاجم

قيمة.مساحةولاكتساببمراقبتهالقائماللاعب

والكؤوسالمجموعات

المجموعاتمنافساتأساسعلىالقدمكرةتنظيميتم

ودية.مبارياتمايسمىأيضاالفرقوتلعب.والكؤوس

الفرثتلعبماعادةأعدماكرةمجموعةإطاروفي

ملعبهاأرضعلىمرةبممرتينمعاالمجموعةفيالمشتركة

معظموفي.الخصمملعبأرضعلىأرضهاخارجومرة

،واحدةنقطةوالتعادلنقطين،الفوزيمنح،المجموعات

للفوزنقاطثلاثالمجموعاتوتمئلعضلاشيء.والهزيمة

تنتهىوعندما،المحرزةللأهدافإضافيةنقاطاتعطىأو

أبطلاالفريقيكونبعضمعبعضهالعبمنالفرقجميع

أخقاطافىأطتعادأسةاأغرتاأماالأكثر.النقاطعلىالحائزهو

بهيئأنحرثا)أيالأهداففرقأساسعلىبينهاالفصلفيتم

(.مرماهفىدخلت:اكتىأ!رية!اأحرزهاالتياللأهداف

للفرية!الأسبقيةالأهداهـتكونفروقتتساوىوعندما

النقاطتتساوىوعندماأكثر.أهدافاأحرزالذي

وأحياناالفائزلتحديدفاصلةمباراةتحرى،والأهداف

مباراةلإقامةوقتهناكيكنلمإذاالقرعةتستخدم

فاصلة.

بضعةفيالمجموعاتتشكل،الدولمعظموفي

للهبوطوللصعودنظامهناكمايكونوعادة.تقسيمات

التوالى.علىالقاعوفرقالقمةأغرقالتقسيماتبين

.المهزومخروجأساسعلىيتم.الكأسمسابقاتتنطم

كانإذاما(الكأس)قرعةأس!!ألرباالخاصالسحبويحدد

الخصومهمومنخارجها،أوأرضهعلىمميلعبالفرية!

يعادالتعادلالمباراةنتيجةكانتفإذا.يلاعبهمسوفالذين

علىالفريقانظلوإذا.الخصمالفريقأرضعلىلعبها

منإضافياوقتافيلعبانالثانيةالمباراةنهايةفيتعادلهما

التىالدورةوتتضمن.دقيقة51شموطكلمدة،شوطين

المهزومبخروجنتائجهاتتحددالتىالمنافساتلبعضتقام

خارجها،والأخرىالفرلقأرضعلىإحداهمامباراتين

خروجمسابقةفي)مباراةتكافؤكلفيالفائزويحدد

والنتائج،المباراتينومجموع،المجموعأساسعلى(المهزوم

دقيقةالتسعينبعدالفريقانتعادلوإذاخلالهما.المسجلة

بقىوإذا.إضافياوقتااللعبفيجوزالثانيةالمباراةفيالمقررة

تحديدفيمكنالإضافيالوقتبعدتعادلهماعلىالفريقان

أحرزتالتيالأهدافقاعدةأساسعلىالتكافؤنتيجة

جميعتحتسبالقاعدةلهذهوطبقا.الفريقأرضخارج

عددها،بفسعفأرضهخارجالفريقأحرزهاالتىالأهداف

سلسلةبأخذالتكافؤإنهاءإلىالفريقانيضطرفسوفوإلا

التقريرية.أوالترجيحيةالضرباتمن

أيضاعليهايطلق.التقريريةأوالترجيحيهالضربات

ضرباتخمسفريقكلويلعبالتصود!يةالجزاءركلات

أكثرفىالحقلاعبلأيوليستبادلياتصويبهايت!اجزاء

أحرزتالتىالأهدأفعددكانفإذا.واحدةتصويبةمن

لاعبونيسددالخص!،الجزاءضرباتبعدمتساشيا

أحديتقدمحتىتبادليا،الجزاءضرباتمنمزيذامختلفون

كلايكونأنبعد،بهدفالاخرالفريقعلىالفريقين

.الركلاتمنمتساوعددعلىحصلقدالفريقين

العالميةالمنافسات

العالميةال!ث!)الفيفا(القدملكرةالدوليالاتحاديعتبر

زيورخفيالرئيسيومركزها،القدمكرةلعبةعلىالمشرفة

كأسمسابقةالقدماعرةأسدولىاالاتحادويمظمبسويسرا.

الشباببطولاتمثلالدوليةالمسابقاتمن:غيرهاأ*أعاا

بستةالقدملكرةالدولىالاتحادويعترف.العالميةوالأشبال

أقاليمها.فياللعبةبتنظيمتقومقاريةتجمعات

الدولوتتأهل.سنواتأربعكليقام.العالمكأس

وذلك،البطولةإقامةعلىالسابقينأ!اميناخلالللنهائيات

وتتنافص!.القاريةأقاليمهافيتصفيةمجموعاتخلالمن

حاملةالدولةوتتأهل.دولةوعشرونأربعالنهائياتفى

الاثنانويخصصالبطولةلهذهتلقائياالمضيفةوالدولةاللقب

لأوروبا،21:التاليالنحوعلىالباقيةمكاناوالعشرون

لاسيا،واتنانوإفريقيا،الجنوبيةأمريكامنل!سلوثلاثة

علىويجب.والوسطىالشماليةلأمريكافقطواحدوم!صان

فيالفائزينالمتسابقينمعللتصفيةيلعبواأنأقيانوسياأبطال

دولوأحدى،والوسطى،الشماليةالأمري!جةالمنطهقةمنكل

.النهائياتفيوالعشرينالرابعالمكانلنيلالجنوبيةأمريكا

فيالشهرعلىتربوفترةالعالمكأسنهائياتوتستغرق

المتأهلةالدولتقسيمويتم.المضيفةالدولةفيمتعددةمواقع

يتم،أرئدولمنمنهاكلتتكونمجموعاتستإلى

دولةعشرةبالمستيتعلقوفيمامنها،دولتمانيتصفية

المسابقةتصبح،النهائياتفيالثمانيةدورتشكلالتيالباقية

.مباشرةالمهزومخروجمنافسة

جميعفىظهرتالتيالوحيدةأ!دولةاالبرازيلتعتبر

للمرةبالبطولةفازتولقد.العالمكأسنهائياتمسابقات

الكعسبهذافيتضارعهاولمأم499عامالرابعة

.أخرىدولةأيالكروي
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العالمكأسفينجوماكانواالذيناللاعبينضمنومن

أرلغفيهدفاعشراثنىأحرزالذيالبرازيليبيليه

ولقدام،079عامحتىأم589عاممنبدءامسابقات

لكرةالعالمكأسلمسابقةللأهدافالقياسيالرقمسجل

هدفا41سجلحيثموللرجيردالألمانياللاعبالقدم

فونتينجعستأما.ام749وعام0791عامبطولتيفي

حيثواحدةلبطولةالقياسىالرقمسجلفقدالفرنسي

الذيالوحيداللاعبأما.أم158عامفيهدفا13أحرز

جيففهوالعالمكأسنهائيفيأهدافثلاثةأحرز

.ام669عامإنجلترالصالحسجلهاالذيهيرست

فىالرئيسيةالرياضاتمنالقدمكرةتعتبرآسيا.

ألاتحادوينظم.سنواتأربعكلتقامالتيالآسيويةالألعاب

التيالقدملكرةالاسيويةالبطولةايضاالقدملكرةألاسيوي

فيخاصةبشعبيةاللعبةهذهوتحظى.سنواتأرلغكلتقام

العربيةوالدول.واليابانآسياشرقوجنوبالعربيةالدول

عامالكويتالعالمكأسلبطولةتأهلتالتيالاسيوية

عامالعربيةوالأماراتام869عاموالعراقأم829

.أم499عامالسعوديةالعربيةوالمملكةأم099

بالإنجازاتالسعوديةالقدمكرةسجليزخر

القدمكرةومنتخباتفرقحققتهاالتيالمشهودة

والامسيويةوالعربيةالعالميةالمستوياتعلىالسعودية

وقتفيالإنجازاتهذهبدأتوقد.كافةوالخليجية

فيمرةأولالأولالسعوديالمنتخبشاركحينمامبكربم

،ام579عاملبنانفيأقيمتالتي،الثانيةالعربيةالدورة

مشاركاتذلكبعدوتوالت.الثانيالمرحصفيهاوحقق

فىالمتعددةالسعوديةالقدمكرةمنتخباتوانتصارات

المنالممبات.مختلف

الأولالسعوديالقدمكرةمنتخبإنجازاتأبرزومن

فيالثالثالمركزتحقيق:والخليجيالعربىالمستوىعلى

،أم859عامبالطائفأقيمتالتيالعربكأسنهائيات

أقيمتالتيالسادسةالعربيةالدورةفيالرابعوالمركز

الخليجدورةفيالثالثوالمركز،نفسهالعامفيبالمغرب

والمركز،أم869عامالبحرينفىأقيمتالتىالثامنة

عامالرياضفىأقيمتالتيالتاسعةالخليجدورةفيالثالث

التيالسابعةالعربيةالدورةفيالثانىوالمركز،أم889

دورةفيالثالثوالمركز،ام299عامسوريافيأقيمت

نفسه،العامفيقطرفىأقيمتالتيعشرةالحاديةالخليج

دورةفيالأولالمركزبتحقيقالانتصاراتهذهوتوجت

العربيةالإماراتفيأقيمتالتيعشرةالثانيةالخليج

.ام499عامالمتحدة

الانتصاراتمنكثيراالأولالسعوديالمنتخبحقق

تحقيق:أبرزهامن،والدوليالقاريالمستوىعلىالمرموقة

فيأقيمتالتيالتاسعةالاسيويةالدورةفيالثالثالمركز

التىالمبارياتفيالأولوالمركز،ام829عامنيودلهي

آهمحياقارةعنللتأهيلام839عامسنغافورةفيأقيمت

والمركز،أم489عامأنجلوسلوسفيألاوليمبيةللدورة

التيالثامنةآسياأمبطولةكأسعلىوالحصولالأول

فىالثانيوالمركز،أم849عاممشغافورةفىأقيمت

عامإفريقيا(بطلمعآسيا)بطلالافروآسيويةالبطولة

التيالعاشرةالاسيويةالدورةفيالثانيوالمركز،ام859

فيالأولوالمركزأم،869عامالجنوبيةكوريافيأقيمت

عامالسعوديةفيأقيمتالتىآسيالغربالأوليةالتصفيات

التيالذهبيةالكأسدورةفيالرابعوالمركز،أم879

والحصولالأولوالمركز،ام889عامأستراليافيأقيمت

فيبالدوحةأقيمتالتيالتاسعةآسياأمبطولةكأسعلى

كأسعلىالقاراتبطولةفيالثانىوالمركز،نفسهالعام

والمركز،ام299عامالرياضفيأقيمتالتىفهدالملك

فيأقيمتالتيالعاشمرةآسياأمكأسبطولةفيالثاني

الأوليةالتصفياتفيالأولوالمركز،نفسهالعامفياليابان

عامالرياضفيأقيمتالتيام499لعامالعالملكأس

الأولبالمركزبالفوزالانتصارأتهذهوتوجت،ام399

لعامالعالملكأسآسياقارةعنالنهائيةالتصفياتفى

المشاركةثم،نفسهالعامفيقوفيأقيمتالتىام499

ما499عامأمريكافىأقيمتالتينفسهاالبطولةفى

ا/صفربلجيكامنتخبعلىفوزهإثر61ادلدوروالتأهل

السعوديالمنتخبواحتل.العالميالعويرانسعيدبهدف

العالميالتصنيففيعشرالثانيالمركزالقدملكرةالأول
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المونديالتقييمفيالفيفاالقدملكرةالدوليللاتحاد

الم!صسيكمنتخباتعلىمتقدماأم،499لعامالأمري!ي

وكولومبيا.وروسياوالنرويجوسويسراوأيرلندا

إنجازاتالقدملكرةالسعوديالشبابمنتخبحقق

أهمومن.والدوليةوالقاريةالعربيةالساحاتعلىبارزة

المركزتحقيق،العربيةأسماحةاعلىتمتالتىالإنجازات

اكتىالرالعةفلسطيندطولةكأسعلىوالحصولالأول

فىالأولالمركزوتحقيقأم،859عامالجزائرفيأقيمت

عامتونسرفىأقيمتالتيللشبابالعربيةالمدرسيةالدورة

بطوأءكألرعلىوالحصولالأوأ!االمركزوتحقيق،أم869

.أم199عامعمانفيأقيمتالتىالثالثةالدوليةالصداقة

الساحةعلىالسعوديأصشبابامنتخبإنجازاتأهمومن

كأسبطولةنهائيفىالثانىالمركزتحقيقوالدوليةالآمميوية

عامالدمامفىأقيمتالتيوالعشرينالرابعةللشبابآم!يا

آسياكأسبطولةنهائىفيالأولالمركزوتحقيقأم،849

عامالرياضفيأقيمتأضياوالعشرينالخامسةللشباب

أسطوأصةالأوأجةأضصفياتافىالأولالمركزوتحقيق،أم869

عامأ!ائوأفىأقيمتالتىوالعشرينالثامنةآممياكأس

اختينفسهاابطولةانهائياتفىالأولالمركزثمام،299

منتخبتأهلكذلك،لفسهالعامفىالإماراتفيأقيمت

وشماركالعالمكأسلنهائياتالقدملكرةالسعوديالشباب

.أم399عامأستراليافيفيها

بتحقيقهالقدملكرةالسعوديالناشئينمنتخبويفحر

هذهومن،والدوليالاسيويالمستويينعلىمشرفةإنجازات

آسياكأسلةبموانهائيفىالأولالمركزتحقيقالإنجازات

وتحقيهت،أم859عامقطرفيأقيمتالتيللناشئ!تالأولى

التيللناشئينالثانيةآسياكأسبطولةنهائيفيالثالثالمركز

فيالأولالمرحصوتحقيق،أم869عامأيضاقطرفيأقيمت

الكويتفيأقيمتالتىالثالثةالآسيويةالأوليةالتصفيات

كأسبطهولةنهائيفيالأولاالمركزوتحقيق،أم889عام

وتحقيق،أم889عامبانكوككطأقيمتالتيالثالثةآسيا

الرابعةاسياكأسلبطولةالأوليةالتصفياتفىالأولالمركز

الرالغالمركزوتحقيق،أم099عامالمملكةفيأقيمتالتى

المملكةفيأقيمتالتيالخامسةاسياكأسبطولةنهائىفي

السعوديالقدمكرةمنتخبشرفوقد.أم299عام

بتحقيقهوالآسيويةوالعربيةالسعوديةالقدمكرةللناشئين

للناشمئينالعال!اكأسبطولةعلىوحصولهالأولالمركز

.أم989عامأسكتلندافيأقيمتالتيالثالثة

لهاشهدبراعةأحسعوديوناالقدمكرةلاعبوأظهر

حصولالتقديروذلكالبراعةهذهمظاهرومن،العالم

العالمهدافجائزةعلىالعويرانسعيدأحسعوديااللاعب

علىوحصوله،القدمأعرةأررولياالاتحادمنم3991لعام

الهدفوهو،ام499عامفىسجلهدفأحسنجائزة

عامأمريكامونديالفيبلجي!!امرمىفىسجلهالذي

المركزعلىأنورفؤادالسعودياللاعبوحصل.ام499

دخلوقد،أم499لعاماللاعبينأفضلقائمةفيالعشرين

العالمىالسجلعبداللهماجدالشهيرالسعودياللاعب

المبارياتعددحيثمنالعالمفيالأولاللاعبلكونه

العالمي،القياسيالرقمحطمأنبعدلعبها،التىأسدوليةا

باسمالمسجلالسابقوالرقمدوليةمباراة471لعصحيث

طبقاوذلك،مباراة521هوتشارلتونالبريطانىاللاعب

عامالقدملكرةالدوليالاتحادعنصادرةلإحصائية

.ام599اهـ،416

أضيفتالتيالسعوديةالقدمكرةإنجازاتأبرزومن

المستوىعلىومنتخباتهاأنديتهاانتصاراتسجلإلى

عشرةالحاديةالعربيةالبطولةكأسإحراز:والخليجيالعربي

الهلالناديبفوزالقدملكرةالدوريلأبصاأألاندية

الرياضبمدينةام599عامأقيمتالتىبالبطوأ!ةأسسعوديا

عشرةالرابعةالخليجيةالبطولةكأس!وإحراز.أصسعوديةافى

بفوزالقدمكرةفيالتعاونلمجلسأررورياأ!أبطاأ!لألدية

عامأقيمتالتىالبطولةفياصسعودياالنصرناديفريق

بقو.م7991

القدملكرةالأولالسعوديالمنتخبأضافكما

والدوليالقاريالمستوىعلىإنجازاتهسجلإلىالسعودي

البطولةكأسإحراز:فىتمثلتومميزةمرموقةانتصارات

بفوزالقدملكرةالكؤوسأبطالللأنديةالسابعةالاسيوية

مأ699عامأقيمتالتيلالبطولةأصسعودياالهلالنادي

الحاديةالاسيويةالأمكأسوإحراز.السعوديةفيلاشياض

البطولةفىالأولبالمركزالمنتخببفوزالقدملكرةعشرة

العربيةأد!ماراتفيزايدبمدينةأم699عامأقيمتالتي

الآسيويةلم!السوبر"!النخبةبطولةكأسوإحراز.المتحدة

الهلالناديبفوزالقدملكرةالكؤوسأبطالللأندية

وتأهل.ام799عاماقيمتالتيبالبطولةالسعودي

لكرةالعالمكأسلنهائياتالقدملكرةالسعوديالمنتخب

التوالي.علىالثانيةللمرةفرنسافيام899لعامالقدم

السعوديينالقدمكرةلاعبيلبراعةالتقديرمظاهرومن

علىسعوديينلاعبينالقدملكرةالامسيويالاتحاداختيار

،ام799وأم169لعامىآسيويينلاعبينكأحسنالتوالي

الجابر،وسامي،الوحدةناديمن،الدوسريعبيد:وهما

المنتخب.لاعبيمنوكلاهما،الهلالناديمن

فيالقدمكرةعلىالمسيطرةالهيئةتتمثلأوروبا.

البطولاتوتقام.الأوروبيةالقدمكرةاتحادفيأوروبا

البطولةهذهفىويشترك.سنواتأرلغكلالأوروبية

.للنهائياتدولثمانيمنهاتتأهلدولةثلاثينعلىمايزيد
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للشبابمسابقاتأيضاالأوروبيةالقدمكرةاتحادوينظم

بينأخرىرئيسيةمسابقاتوثلاث،سنة21منالأقل

سنوياتقامالتيالأنديةمسابقاتوتشمل.الأوروبيةالأندية

وكأس،الأبطالللأنديةتقامالتيالأوروبيالكأسمسابقة

الأوروبية.بالكؤوسالفائزين

إنجلترا،-الأربعةالمتحدةالمملكةأقاليبممنولكل

القدمكرةاتحادات-الشماليةوايرلنداوويلز،وأسكتلندا،

علىبعضعنبعضهامنفصلةوتتنافسبها،الخاصة

.والناديالدولةمنكلمستوى

أقلالقدمكرةتلعبدولبهاتوجد.الجنوبيةأمريكا

علىحصلتأنهاإلاأوروبا،فىالموجودةتلكمنعددا

مرعلىالدوليةالمسابقاتفىلهامعادلةشرفأوسمة

البرازيللقوةهذافيالأساسيالسببويرجع،السنين

لكرةالجنوبيةامريكااتحادويقوم.وأروجوايوالأرجنتين

الرئيسيةالمسابقاتوتشمل.القدمكرةشؤونسادارةالقدم

كوباوبطولةالجنوبيةأمريكادولبطولةهناكتقامالتي

للأندية.تقامالتيالحرةللدول

العالمية.القدمكرةفيالناشئةالقارةإفريقياتعتبرإفريقيا.

وتوجد.القدملكرةالإفريقيالاتحادهناكاللعبةويدير

المسابقاتوفي،والدولالأنديةمستوىعلىبطولات

الدولمنفرقضدطيباأدأءالإفريقيةالفرقأظهرتالدولية

نقائجومصرالكاميرونمنكلوأحرزت.للعبةالتقليدية

مصروكانتأم،099سنةالعالمكأسبطولةفيممتازة

ذإ،البطولةفيتشاركالأوسطوالشرقإفريقيافيدولةأول

عاميالجزائرمنكلتأهلتكماأم،349عامتأهلت

8691و0117أعواموالمغربأم،869و8291

،ام899وأم789عاميوتونص!أم،899وام499و

الدولهذهأبلتوقدام899وأم499عاميونيجيريا

فيأيضابشعبيةاللعبةوتحظىمشاركاتها.فيحسنانجلاء

عزلةأنمنالرغمعلىالسوداءالمجتمعاتبينإفريقيا-جنوب

منمنعتهاقد-طويللوقت-العالميةالرياضةعنالدولةهذه

لكأسالمغربتأهلتوقدلتقدمها.اللازمةالاحتكاكات

عربيةدولةأولالمغربتكونوبذلك،أم499العالم

العالم.كأسبطولةإلىمرأتأرلغتصلإفريقية

التيالمكسيكسيطرت.والوسطىالشماليةأمريكا

التيالمجموعةهذهعلىمرتينالعالمكأسبطولةامشضافت

بالإدارةالقائمةالهيئةوتتمثل.الكاريبيالبحردولتضم

والوسطىالشماليةلأمريكاالقدمكرةاتحادفىهناك

منالرغمعلىفإنهالمتحدةالولاياتوفى.الكاريبىبالبحر

منالرغموعلى،الأمريكيةالقدملكرةالتقليديةالشعبية

لعبةفإن،الاحترافمستوىعلىالزائفةالعديدةالبدايات

فريقتأهلولقد.المدارسفيشعبيتهانمتقدالقدمكرة

كما.أم099لعامالعالمكأسلنهائياتالمتحدةالولايات

العالمكأسنهائياتلاستضافةالمتحدةالولاياتأختيارتم

.أم149لعام

اتحادأصغرالأقيانوسيالقدمكرةأتحاديعتبرأقيانوسيا.

تضمنوقد.ونيوزيلنداأستراليامنكلعليهتسيطرقاري

ضمنوتايوانالمحتلةفلسطينمثلدولأألاتحادهذا

سياسية.لأسبابالعالملكأسبالتأهلالخاصةمجموعته

وكرةالرجبىلعبةمعالقدمكرةلعبةتتنافسأسترالياوفي

القدمكرةلعبةعننسبياتختلفالتيالأستراليةالقدم

المجتمعاتعلىالقدمبكرةاهتمامالانوينمو.المعروفة

عامالعالمكأسنهائياتفيأمشراليالعبتولقد.المهاجرة

.أم829عامنيوزيلنداولعبتأم،749

العربيةالدولفىالقدمكرة

الدولفيالأولىالشعبيةاللعبةالقدمكرةتعتبر

منبكثيرالعربيةالقدمكرةفرقسجلويحفل،العربية

العربيةالأصعدةمختلفعلىالمشهودةالانتصارات

لأحدثاستعراضيليوفيما.والدوليةوالقاريةوالإقليمية

.المستوياتمختلفعلىالفرقتلكإنجازات

الشبابناديفاز.والإقليميالعربيالمستويينعلى

السوبركأسبطولةفيالأولبالمركزالقدملكرةالسعودي

فيأم159عامأقيمتالتيالقدملكرةالأولىالعربية

بقرار"السوبر"!منبدلأالنخبةاسمهااعتمدوالتي،الرياض

القدملكرةالعربيالاتحادرئيسفهدبنفيصلالأميرأصدره

لكرةالتونسيالترجيناديفريقوفاز.أم699يناير7في

مايوفيأقيمتالتيالثانيةالبطولةفيالأولبالمركزالقدم

السعوديالرياضفريقوحقق،تونسفيأم699عاممن

القدملكرةالمصريالأهلىالناديفريقوفاز.الثانيالمركز

مأ179عامفيأقيمتالتيالثالثةالبطولةفىالأولبالمركز

المركزالمغربيالرجاءناديوحقق،المغربفيالبيضاءبالدار

أيضا،،المصريالأهليالناديوفاز.البطولةهذهفىالثاني

.أم899عامتونسفيبالبطولة

بالمركزالقدملكرةالمغربيالأوليمبيكناديفريقوفاز

القدملكرةالكؤوسأبطالالعربيةالأنديةبطولةفيالأول

المركزالسعوديالقادسيةناديفريقوحقق،أم499لعام

خرسكةأوليمبيكناديفريقوفاز.البطولةفيالثانى

مأ169عامبطولةفىالأولبالمركزالقدملكرةالمغربي

الفيصليناديوحقق،الأردنفيعمانبمدينةأقيمتالتي

مولديةناديفريقوفاز.البطولةفماالثانيالمركزالأردني

التىأم79!عامبطولةفيالأولبالمركزالجزائريوهران

الشبابناديوحققمصر،فيالإلممماعيليةبمدينةأقيمت

البطولة.فيالثانيالمركزالسعودي
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فىالأولابالمركزالمصريالأهليالناديفريقفازر

لكرةالدوريأبطالللأنديةعشرةالثانيةالعربيةالبطولة

مصر،فيالقاهرةبمدينةأم699عامأقيصتالتيالقدم

وفاز.البطولةفيالثانيالمركزالمغربيالرجاءناديوحقق

فيالأولبالمركزالقدملكرةالتونسيالإفريقىالناديفرلق

تونس،فيأم799عامأقيصتالتىعشرةالثالثةالبطولة

البطولة.فيالثانيالمركزالمصريالأهلىالناديوحقق

الخليجبطولةفىالأولبالمركزالكويتىالمنتخبوفاز

قطرمنتخ!وحقهت،أم669لعامالقدملكرةعشرةالتالثة

أ!سعودياأضصراناديفريةىوفاز.أجطولةافيالثانيالمركز

لمجلسرأسدورياأبطالأ!لأنديةعشرةالرابعةالبطولةبكأس

بقو،أم799عامأقيمتالتيالقدمكرةفىالتعاون

البطولة.فىالثانيالمركزالكويتىكاظمةفريقوحقق

للشبابسوريامنتخبفاز.القاريالمستوىعلى

فىالقدمل!صةللشبابالاسيويةالأمبكأسالقدملكرة

بإندونيسيا.(4991عام!حبتمبرفيأقيمتالتىالبطولة

بطوأسةفيالاولبالمركزالقدملكرةالسعوديالمنتخبوفاز

اقيمتالتيالقدمأممرةعشرةا!ديةالاسيويةالأمكأس

أعربيةاالإماراتفيزايدبمدينةأم699عامديسمبرفي

البطولة.فيالثانىالمركزالإماراتمنتخبوحقق،المتحدة

بالمركزأ!دءالكرةاطصريالأهلىالناديفريقوفاز

ل!صةأس!ءوساأبطالأصلأنديةإفريقياكأسبطولةفيالأول

الساحلىالنجمناديفريقوفاز.أم399عامالقدم

عامأقيمتالتيالبطوأسةفيالأولبالمركزالتونسى

فيالثانىالمركزالمعريالجيحقناديفريقوحقق،أم799

كأسلطولةفيالثانىبالمركزتونسمنتخبوفاز.البطولة

مأ699عامأقيمتالتىالقدملكرةالإفريقيةالأم

بالمركزمنتخبهافازالتىإفريقياجنوبفيبجوهانسبرج

القدملكرةالمصريالمنتخبوأحرز.البطولةفيالأول

أقيمتالتىالبطولةفيالأولبالمركزلفوزهالبطولةكأس

الزمالكناديفريقوفاز.بتمسوانبمدينةأم799عام

إفريقياكأسبعولةفىالأوأ!بالمركزالقدملكرةالمصري

ناديفريقوفاز.أم399عامالدوريألطالللأندية

التىالبطولةفيالأولبالمركزالقدملكرةالتونسىالترجى

المصريالزمالكناديفريقوحقق،أم499عامأقيمت

الرجاءناديفريقأيضافاز.البطولةفىالثانيالمركز

التيالبطولةفيالأولبالمركزالقدملكرةالمغربيالبيضاوي

التونسيالترجىناديفريقفازكما.أم799عامأقيمت

القدملكرةالإفريقيالاتحادكأسبطولةفيالأولبالمركز

كأسالمصريالزمالكناديفريقوأحرز.أم799عام

البطوأسةفىالأولبالمركزلفوزهالقدملكرةالإفريقىالسوبر

بجنوبجوهانسبرجبمدينةأم499عامأقيمتالتي

بطولاتفىالعربيةالدولمشاركات

8لعام1()6رقمالبطولةحتىالعالمكأس

المنظمةالدولةالعامالدولةاسم

للبطولة

إيطهالياأم349مصر

إيطالياأم099مصر

المكسيكأم079اللغرب

المكسيكأم186اللغرب

مريكاأم4991المغرب

لأرحنت!!ام8761تونس

لياأسبام2861لكويتا

لياسباأم2861ئرلجزاا

لمكسيكام6811ئرلجزاا

لمكسيكام6891قلعراا

لياإيطأم!09العربيةالإمارات

أمريكام4991لسعوديةا

!رلسامأ!!8تونس

فرسام91!8لسعوديةا

فرنسام8911لمغربا
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البطولةرقم

الثانية

عشرةالرالعة

التاسعة

ع!ترةالتالثة

عشرةالحا!سة

عشرةالحادية

عشرةالتانية

عشرةأضانيةا

عشرةأضالتةا

عشرةاضالثةا

عشرةالرابعة

ع!ترةالخامسة

عشرةالسادسة

عشرةالسادسة

عشرةالسادسة

فىالثانىالمركزالمصريالأهلىالناديوحققإفريقيا،
البطولةكأسالمغربيالودادناديفريقوأحرز.أجطولةا

البطولةفىالأولبالمركزلفوزهالقدمل!صةأسيويةالأفروا

الزمالكناديفريقوأحرز.أم499عامأقيمتاشتي

فيالأولبالمركزلفوزهالبطولةكأسالقدملكرةالمصري

المصريالزمالكناديفريقوأحرز.أم799عامبطولة

فىالأولبالمركزلفوزهالقدملكرةالإفريقىالسوبركأس

مصر،فىالقاهرةبمدينةأم799عامأقيمتالتيالبطولة

البطولة.فىالثانىالمركزالمصريالمقاولونناديوحقق

كرةفىسنة17تحتللناشئينمصرمنتخبوفاز

لكرةالإفريقيةالأمكأسبطولةفيالأولبالمركزالقدم

منتخبوفاز.أم799عامتاريخهفيمرةلأولالقدم

الأولبالمركزالقدمكرةفىسنة91تحتأطشبابالمغرب

عاممارسفيأقيمتالتيالقدملكرةإفريقيالطولةفى

للشبابالعالمكأسنهائياتإلىوتأهل،بالمغربأم799

الإماراتمنتخبمعالعامنفصرمنيوليوفىأقيمتالتى

الأولالمركزالقدملكرةالمصريالمنتخبوأحرزآلمميا،ممثل

فيأم!89عامأقيمتالتيالإفريقيةالأمكأسبطولةفي

فاسو.بوركينا

عربيةمنتخباتثلاثتأهلت.العالميالمستوىعلى

مأ899لعامفرنسافىالعالمحصاسلنهائياتالقدملكرة

النهائياتفىتشاركالتىالسعوديةالعربيةالمملكة:وهي

.والمغرب،وتونس،التواليعلىالثانيةللمرة



العربيةالمملكةمنتخب

لنهائياتتأهلالذيالسعودية

لعامفرنسافىالعالمكأس

فىيشاركوهوأم.899

علىالثاليةللمرةالنهائيات

التوالي.

تأهلالديتونسمنتخب

فيالعالمكأسلنهائيات

كانوقد.أم899لعامفرنسا

لنهائيات،مرةأول،تأهل

عامالأرحتينفيالعالمكأس

.أم789

تأهلالديالمغربمنتخب

فيالعالمكأسلنهائيات

وهو.أم899لعامفرنسا

الأكترالعربيالمشخب

دإالنهائياتهذهفىمشاركة

الرابعة.للمرةلهاتأهل
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تاريخيةنبذة

تضمنتلعبةمار!مواأ!مينييناأنالمؤرخونيعتقد

الروماني!!إنويقال.عامألفىمنذبالأقدامكرةركل

صحجزءأغدماحرةمننوعايشجعونكانواالقدماء

أ!لعبةاهذهت!صنأنالمحتم!ومن.العسكريالتدريب

أوشاشومانلوساطةإماالبريطانيةالجزرإلىأدخلت

النورمندي!!.بوساطةمتأخروقت

أقيمتالقدمل!-هـةمباراةعنتاريخيةمسرحيةهناك

عامالنصارىعندالمرافعثلاثاءيومفيلندنمنبالقرب

ثلاثاءفيتقامالتيالمبارياتأصبح!وقد.أم175

مئاتكانحيثالغوغاء،قدمكرةبأنهامشهورةالمرا!

الشوارعمخترقينال!ضاتإحدىوراءيجرونالشباب

الثانيإدواردقيامإلىهذاأدىوقد.وعشوائيةبهمجية

.أم431عامالقدمكرةلعبةبتحريمقراربإصدار

الأنهاأطعمةاهذهتحاهاستياءحممبعدفيماالملوكأظهر

!صةأنأ،إ.أصصهامباإهـمايةاعلىأضدريباتعرق!!كانت

أنحاءجميعفىشعبيتهاأعاوأصبحباقيةظلتالقدم

أطيلادي.اعشرالتاسعالقرنأوائلبحلولإنجلترا

فيالقدمكرةأنديةت!ضينبدأ.القواعدتوحيد

بضعتطهورتولقد.الميلاديالتامئكلشرالقرنعشرينيات

البريطانيةالمدارسفيخاصولوجهالقدمكرةمنأنواع

فيكانواالجامعيةالمرحلةإلىأطلبةاانتقلوعندما.المستقلة

أم846عاموفيالقواعد.منموحدةمجموعةإلىحاجة

وتمكمبردخ،جامعةفيموحدةمبادئمجموعةوضعتم

متضصةلعبةأبسطعنوانتحتم1862عامفيتنقيحها

الأنديةاعنممثلوناجتمعواحدبعامذلكوبعدقواعد.عشر

.القدمكرةاتحادلتكوينمعاالإنجليزية

إدخالتمأم871عامفي.والمسابقاتالأندية

مسابقةأولبمثابةكانتالتيالقدمكرةاتحادكأسمسالقة

معأسكتلندالعبتأم872عاموفي.أعالمافينوعهامن

الأس!ضلنديونوحسان.دوليةمباراةأولجلاسجوفيإنجلترا

اللعبيغريهمكانحيث،القدملكرةمحترفينلاعبينأول

لانكشايرفيأندشهممنمكافآتعلىالحصولأجلمن

معقلانتقالذلكتأثيرم!كانوقدإنجلترا.شماليفي

إنجلترا.منالشمالإلىالجنوبفيالهواةأنديةمناللعبة

منالاحترافالقدمكرةاتحادأجازأمء88عاموفي

ناديا12كونمشواتبثلاثذلكوبعد.القانونيةالناحية

بش!صلالجديدةاللعبةسارتر،القدمكرةعصبةإنجليزيا

بريطانياركابفيأوروبابقيةسارتماوسرعان.طيب

كرةوازدهرت.والكأسللمجموعةمسابقاتإقامةفى

حيثمبكروقتشيالجنوبيةأمريكافيأيضاالقدم

القرنأواسط!ىالإنجليريةالمدارسفىتلع!كات.القدمكرة

هذهفيمرةأولالقدمكرةقواعدصعتوو.الميلاديعترأخايعا

.الحامعاتركطاهدارس!

بوينسناديأم867عامالإنجليزمنمجموعةأسعست

الأرجنتين.اشياغدماأ!صةأيرس!

الاتحادأوروبيةدولسبعأسست.الدوليةالاتحادات

نأمنالرغمعلى،أم409عامأصفيفا()1أغدماأ!صةفيأسدرا

وويلزأسكتلنداأما،أم609عامإلاإليهتنضمأصمإنجلترا

.سنواتببضعذلكبعدإلاإليهتنضمفلمالشماليةوأيرلندا

القدملكرةالدوليالاتحادمنالبريطانيةالأقاليموانسحبت

المرةفيوظلت،العشرينالقرنمنالشمرينياتفيمرت!ت

ولم.أم469عامحتىالاتحادخارجانسحابهامنالثانية

اشتراكحينإلىالعالمكأسفيالأقاليمتلكمنأيتشترك

لعبفيبريطانياواستمرت.هذاأم059عامفيهابىهـيطانيا

المجلسالمسماةاللعبةأغواعدأ!انعةاالهيئةفيقياديدور

الأقاليمأسمستحيث)إيفاب(،القدمكرةللعبةالدوفي

عامالقدمكرةللعبةالدوليالمجلمم!الأرلعةأجريطانيةا

الدوليالاتحادلأعضاءسمحأم319عاموفي.أم886

كرةللعبةالدوليالمجلسومازال.إليهبالانضمامالقدملكرة

أربعةوجودمعالقواعدبوضعتقومالتيالهيئةهوالقدم

القدملكرةالدوليالاتحادمنالتصويتحقلهمأعضاء

الأربعةالبريطانيةألاتحاداتمناتحادكلعنواحدوعضو

موافقةالقواعدفيتعديلاتإجراءويحتاج.القدملكرة

الأعضاء.عددأرباعثلاثةأي،الأعضاءغالبية

دكرةالعربيالاتحادتأسس.القدملكرةالعربيالاتحاد

فيبليبيا.طرابلصرمدينةفيأم749يناير15فيالقدم

وتشكلت،الرياضمدينةإلىالاتحادمقرنقلام76!عام

الأميرالملكيالعسموصاحببرئاسةجديدةتنفيذيةلجنة

سعود.آلالعزيزعبدبنفهدبنفيصل

تنشيطا:يلىماتحقيقإلىالعربيالاتحاديهدف

الإدأريةالكوادروإعداد،العربيالوطنفيالقدمكرةلعبة
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الوسائلبمختلفالعربيللاعبالفنيالمستوىورفعالفنيةر

الدوليولوالإلاتحاداللعبةقوانينمعينسجمبماوالأساليب

الأعضاءالاتحاداتبينالعلاقاتتدعيم2-القدمأعرة

،خلافمنبينهاينشأقدماوتسويةوالمشورةالنصحوتقديم

والاتحادالقاريةألاتحاداتمعالعلاقاتتوثيقوكذلك

وتوحيدالأعضاء،الاتحادأتبينالتنسيق3-الدولي

باللعبة.المرتبطةالمجالاتمختلففيمواقفها

فيجوهريةتغييراتأيةتحدثلم.الحديثةاللعبة

إلا،العشرينالقرنمنالعشرينياتمنذالقدمكرةقواعد

اللعبوأساليباللعبةسرعةفىواضحتطورحدثأنه

لعبةالتلفازنقلولقد.والتدريباتالتجهيزاتلتقدمنتيجة

أدتكما.المشاهدينمنعريضقطاعإلىالقدمكرة

علىالمالمنكبيرةمبالغإنفاقإلىالتلفازيةالبرامجرعاية

بنمنالقدمكرةلاعبيصفوةويعتبر.الاحترافيةاللعبة

ومنالأجور،اعلىعلىيحصلونالذينالرياضةنجوم

.كبيرةماليةمبالغلقاءالنواديبينيتنقلواأنالممكن

المتفرجين(بين)العنف.القدمكرةفيالعنفظاهرة

أواخرفيخطيرةمشكلةالمتفرجينبينالعنفأصبح

إنجلترافيالعنفبدأوقد،العشرينالقرنمنالستينيات

بالاقتتالالقدمكرةعليالمتنافسةالجماعاتقامتحين

داخلكبيرادمارامسببينالممتلكاتوتدميربينهافيما

الذيالمرضهذاوانتشروخارجها.القدمكرةملاعب

،الأخرىالأوروبيةالدولإلىالإنجليزيالمرضعليهأطلق

أجلمنواسعةأمنيةبجهودالقيامالضروريمنوأصبح

.الظاهرةهذهاحتواء

بروكسلفىهيزلاممتادكانام859عامفي

بطلليفربو!بينأوروباكأسنهائيلأحداثمسرحا

مشجعيثورةأدتوقدإيطاليا.بطلويوفنتوسإنجلترا

حالةسوءإلىإضافة-جماحهاكبحتعذرالتيليفربول

الإيطاليين.منمعظمهممتفرجا93وفاةإلى-المدرجات

مآسيمنالمزيدإلىبالإضافةالحادثهذاأدىوقد

لت!يئإجراءاتباتخاذالحكوماتقيامإلىالازدحام

القدملكرةالدوليالاتحادعملوقد،الملاعبفيالأمن

ساحاتإلىالملاعبتحويلعلىيشجعتشريعوضععلى

المشاهدين.جميعلجلوسمدرجاتذات

النسائيةالقدملكرةبطولةبأولالمتحدةالولاياتفازت

المتحدةالولاياتاستضافت.أم199عامالصيننظمتها

عاموفي.بالكأسالبرازيلوفازت،أم499عامالعالمكأس

باريسفىالكأسلنهائياتعربيةدولثلاثتأهلتام899

وتونس.والمغرباسحعوديةهيالتلاثوالدول)فرنسا(.

هىزالتفماالقدمكرةمشاكلمنالرغموعلى

فيفقطليسمستقبلهاوسيظل.شعبيةالأكثرالعالميةالرياضة

للعبة،التقليديةالحصونتعتبرأناللتينالجنوبيةوأمريكاأوروبا

طلبةمستوىعلىالحماسإن.الأخرىالقاراتفيأيضابل

العالمي.المسرحعلىنتائجهتظهربدأتوالصغارالمدأرلر

الموضوععناصر

والتجهيزاتالملعب-أ

الكرة-جالقدمكرةملعب

اللاعبينتجهيزات-دالمرمياد-ب

عدلقواا-2

السلوكوسوءالخالفات-داللعببدء-أ

التسللهـ-ريونللإداا-ب

اللع!استسنا!-ج

اللعبخطة-3

الهحوم-خ!الدفاع-أ

الفريقلع!-دالملعبوسط-ب

راتالمها-4

بالكرةالجريهـ-الكرةعلىالسيطرة-أ

لهجوما-ولتمريرا!

المرمىحراسة-زالتصويب-ج

كرةفيأحرىمهارات-خ!بالرأسالكرةضرب-د

القدم

والكؤوسالمجموعات-5

العالميةالمنافسات-6

إفريقياهـ-العالمكأس-أ

والوسطىالشماليةأمريكا-وآسيا-ب

نوسياقياأ-زوروباأ-ج

لجنوبيةامريكاأ-د

العربيةالدولفيالقدمكرة-7

والإقليميالعربيالمستوىعلى-أ

القارياحسشو!لىعلى-ب

العالميالمستوىعلى-ج

تاريخيةنبذة-8

أسئلة

-11

الملعب؟مىالكرةحرجتإداالقدمكرةمباراةتستأنفكيف

العاد؟كأسعنتعرفماذا

مثلاللعبطرقتشكيلفيالأرقامتشيرشىءأيإلى

4-3-3؟

العالم؟أنحاءجميعفيالقدمكرةمسالقةتحكمالتيالمنظمةما

جزاء؟ضربةالحكميمنعمتى

القشالق؟م!

طبقاالفريقيحريهاأنيمكنالتىالبديلةالتعييراتعددكم

الدولية؟القدمكرةلقواعد

؟بالكرةلالجريالمقصودما

؟القدمكرةقواعدتضعالتىالمنظمةما

التصويب؟عنداستخدامهايجبالقدممنأحزاءأي

العالم؟كأسفيشاركتالتيالعربيةالدولما

القدملكرةالسعوديةالعربيةالمملكةمنتحبتأهلمتى

العالم؟كأسبطهولهفيللمشاركة
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وتمتساهد.وسرعةإثارةالرياضيةالألعا!اأكثرمنالأستراليةالقدمكرة

الشتاء.لصلخلالملحورد

حدإدىمحبوبةشتويةأ!بةالأستراليةالقدم!ة

اخشرعهاقدر.الجنوبيةأسترالياولاياتفيبعيد

الجديدةغينياوبابواأستراليافىوتلع!،الأمشراليون

فقط.

منأكثرشجمهرالشتاءفيسبتيومكلعصروفي

فيالرئيسيةالأنديةمبارياتلمشاهدةمتفرج0002005

وتس!انيا،،الشماليةوالمنطقةوكانبرا،،الجنوبيةأ!حتراليا

منفرقاهناكفإنكذلك.الغربيةوأمشرالياوفكتوريا،

ال!جمرى.ملبورنفرقمعتتبارىوبرسبينوبيرثسدني

كثيرااللاعبونفيهايظهرلعبةالأمحتراليةالقدمكرةولعبة

وهمويفرونفيهااللاعبونويكر.والإثارةالبراعةمن

بحدقبأيديهمويمررونها،طويلةبضرباتالكرةيركلون

أية.عابقبضاتيوقفونهاكما،ومهارة

لاعبا،18منالأستراليةأغدماكرةفريقويتكون

منبدلأاللعبفيإشراكهمايمكناحتياطيينولاعبن

لاسطفيهيصابوقتأيفيالميدانفىآخرينلاعبين

البديل.اللاعبإلىفيهوئحتاج

فيتتبارىوهىالقدمل!صةلكتوريااتحادفرقمارياتغفيرةحموع

الأستراليةالقدمكرةتلعبكيف

فىدقيقة001الأستراليةالقدمكرةلعبةتستغرق

أرباعأربعةإلىالزمنهذايقسمأنعلى،الواحدةالمباراة

الأرباعبينالراحةفتراتيتضمنلاالوقتوهذا.متساوية

الكرةتكونعندمايحدثالذيالإضافيالوقتولا

.هدفتسجيلبعدأو،الملعبخارج

وهيبينهماالقرعةالفريقينرواديرمي.اللعبةبداية

سيقومالتيالجهةالقرعةبموجبويقررمعدنيةعملةقطعة

ثم.الو!طمنالأولالرلغفيالكرةبركلفريقكلمنها

.الميدانفيمكانهفريقحوليأخذ

تسمأماكنإلىالتحركالمهاجمونيحاول.اللعب

يعطيأندونإليهماالكرةيمررأنالكرةيهأولالذيأصلاعب

قريبايبقواأنالمدأفعونويحاوللقطعها.فرصةالمدافعين

لقطعوذلكيراقبونهمالذينالمهاجمينمنالإمكانبقدر

أيضا.تحركاتهمإيقافمعإليهمالمرسلةالكرة

الميداننهايتيفىيوضحمرميانالأهدا!.تسجيل

عمودانوبجانبهماطويلينعمودينعنعبارةمنهماوكل
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واحد.صففيالأربعةالأعمدةوتصفمنهما.أقصر

لتمرالكرةيركلبأنفقطهدفايسجلأنللاعبويمكن

ويمكنهذا.مرورهاقبلتلمسأندونالمرمىأعمدةبن

مسافةأوجهةأيمنالهدفإلىيصوبأنللاعب

كانت.

هدفا،الفريقينأحديسجلعندما.اللعببدءإعادة

فيالكرةيسقطبأنأخرىمرةاللعبةالساحةحكميعيد

يصجلعندماأما.النصفدائرةفىلتقفزالملعبمنتصف

أحديضرببأنيبدأاللعبفإنخلفيةضربةالفريق

المرمى.أعمدةمنيرسممستطيلدأخلمنالكرةالمدافعين

بفكتورياالقدمكرةأتحادفي.اللعبةفيالتحكيم

حكمييعيناناثنانهؤلاءومن،حكامستةاللعبيحكم

أيضاوهناك.اللعبةقوانينتنفيذعنمسؤولانوهماوسط

حكماأما.للأهدافوحكمان،الملعبحدودحكما

.الرئيسيانالحكمانفهماالساحةأوالوسط

القدمكرةفيالجيداللعب

علىقادراالجيدالقدمكرةلاعبيكونأنيجب

إلىالمدربمايعمدوكثيراواحد.موقعمنأكثرفياللعب

يخترقواأنلهميتسنىحتىفريقهلاعبيوظائفتغيير

ويجب.الفرصانتهازمنالاخرالجانبيمنعواأوالدفاع

بكلتاالركلاتتسديدفيبارعايكونأناللاعبعلى

أنواعسائراستخدامعلىقادرايكونأنأوقدميه

المرمى.فىبدقةالكرةيضحعوأن،الضربات

علىيتغلبواأنالمهاجمونيحاولا!لهاجمون.

وأالأهدافليعسجلوابالسرعةأوبالمهارةإماخصومهم

خصومهم.مرمىفيتسجيلهاعلىيساعدوأ

.الأهدافمسجلهوالكاملالمهاجميكونماوعادة

الآخرين.مراقبةوفيالركلفيماهرايكونأنويجب

نأيستطيعبحيثالمرونةمنيكونأنأيضاويجب

يقفزوأن،ولممهولةمهارةبكلالأرضمنالكرةيختطف

لأالخصوم.يدإلىتصلأنقبلالكرةليصطادعالئا

نأمنخصومهميمنعواأندائمايحاودون.ا!لدافعون

نأعليهمويجب.قدميةأويدويةتمريراتإليهمتصل

الكرةيبعدوأوأن،خصومهمإلىتصلأنمنالكرةيمنعوا

بسرعةيهاجمواأنوعليهملتناولها.خصومهميقفزعندما

نأعلىيصممواأنعليهميتعينكما.بمهارةويراوغوا

.الكرةعلىيحصلوا

الكرةمعالتعاملالمهاراتأهممن.الكرةمعالتعامل

ومسكهاالفريقأعضاءإلىصحيحاإرسالأإرسالهاوطريقة

ويجب.الثانيةباليدوضربها،اليدينباحدىوثباتبقوة

إلىالكرةيقذفأنلهمسموحغيربأنهاللاعبيعلمأن

يضربها.ثمأعلىإلىبهايقذفأوآخرلاعب

اللإد.منأضىأجزاءفيشعبيةتكتمس!أنهاإلاأستراليا،وغربيوفكتوريا،أستراليا،جنوبيليأساسايلعبولهاالأستراليةالقدمكرةلاعبو
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أحصة.اعلىادا،ستحه1أحلم!اللاعولىيتنالى!حيت،الكرةوراءالجري

اتجاهأيدى5ا!-ايصر!أرللاعصمم!سالأستراليةالقواس!!حس!

مراقبتها،الكرةمعالتعاملفىالمهمةالأشياءبينمن

الصحئلارتفاعوالتقديرمكانها،العينإغفالوعدم

فقطيقفزأناللاعبوعلىالفضاء،فيومسيرهاالكرة

فىإليهوصولهاقبلوليسعليهاسيحصلأنهيعرفعندما

الصحيح.الارتفاع

نأاللاعبعلىيجبوتسلمهاالعاليةالكرةولمراقبة

مامالأإلىيسيرةانحناءةمعأعلىإلىوأصابعهذراعيهيمد

نأمنبدلاال!صةإمساكأ!يحارأنوعليه.بالكرةللالتقاء

باليدين.لتصطدمقترك

يستطجعونلاعبونلديهالذيهوالجيدالفريق.الركل

بدقة،لبعضبعضهميرسلهاتمريراتفيالكرةيرسلواأن

المرمىتصيببحيثالكرةضر!علىقادرونأنهمكما

يعرفونالحاذقونواللاعبون.الفرصةلهماسنحتمتى

بحكمالركلاتأنواعمننوعكليستعملونمتىجيدا

وتدريباتهم.خبرتهم

ا!ماللاعبيمسكأنللاعبيمكن.الخصمإمساك

بينفقطالاخراللاعبمسكويمكنه.فقطالكرةلديهالذي

فإنالكتففوقمنبالخصماأمسكفإذا.والركبالكتفين

العنق.حولأوالكتففوقللمسكحرةضربةيعطيالحكم

جزاءفرباتعادةالساحةحكميعطي.الجزاءات

مثلاللعبةلقوانينمخالفةلأعماللاعبونارتكبهالأخطاء

نأدونلاعبمسكأو،للخصمالقانونيغيرالإيقاف

غيربطريقةباليدالكرةضربأو،الكرةمعهتكون

بعدرميهاأوالكرةمسكأو،الوقتإضاعةأو،صحيحة

ضدمباشرةحرةضربةيعطيالحكمفإنكذلكمسكها.

الرمي.أوالتسجيلمنخصمالاعبايمنعلاعب

القدمكرةهيئة

جنوبفيررئيسيبشكلالأمشراليةالقدمكرةتلع!

اللعبةانغير.الغربيةوأسترالياوف!ضورياوتسمانياأجاأسترا

.الأخرىالولاياتبقيةفيمتزايدةشعبيةححسبفىآخذة

لكرةلاعب3..،...حواليهناكأنالخبراءويقدر

المبارياتيشمللاالرقموهذاأستراليا،أنحاءفىالقدم

.المدارسبينتقامالتي

الأستراليونالصبيةمختلفةمبارياتفىاللعبةويمارس

الاخرونيمارسهاكماسنة،18و16و41و12سنفي

المفتوحة.المنافساتفى

كرةعنالمسؤولهوالوطنىالقدمكرةاتحادالاتحاد.

.ملبورنفيرئاستهومقرالأسترأليةالقدم

اللاعبينأفضلالساحةحكاميختاراللاعين.جوائز

الموسم،فىلاعبأحسنبينهممنليختاروسلوكامهارة

الموسم.جائزةيعطىالعلاماتأكثرعلىيحصلومن

تاريخيةنبذة

أم085مشةبعدالأستراليةالقدمكرةلعبةبدأت

كرةعلىمبنيةلعبةوضعفيالمهاجرونبدأعندمابقليل

اللعبةلاختراعالأولىالمحاولاتتأخذولم.الجبليةالقدم

سي..إتشمنكلووضعلها.حكامتعيينالاعتبارفى

ملبورنلناديللعبةقوانينأولولزوتوم،هاريسونإيه

.ام872عامفيللعبةحكمأولتعيينوتم.القدمل!صة

عاماللعبةهذهتلعبالتيالأنديةبينالمبارياتوبدأت

!كتوريااتحاداتمنعشرةفيومدرباللعبةوقائدالاعباكانباررون

.القدملكرة
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ذلكمنذالأستراليةالمستعمراتفيوانتشرتام877

الوقت.

تمارس،مثيرةرياضيةدعبةالأمريكيةالقدمكرة

هذهوتمارسوكندا.المتحدةالولاياتفىرئيسىبشكل

الفرقوبينوالكلياتوالثانوية،الابتدائيةالمدارسفياللعبة

المحترفة.

وهم،الناسملاييناللعبةهذهمبارياتويشاهد

فرقهملمشاهدةموسمكلملاعبهامدرجاتفييزدحمون

علىالمشاهدينملاييناللعبةهذهيشاهدكذلك.المفضلة

المتنافسة،الجامعاتفرقعلىويتفرجونالتلفازشاشات

الولاياتفيالوطنيالقدمكرةواتحادالمحترفيناتحادوفرق

.الكنديألاتحادفرقيشاهدونكما،المتحدة

ونصفسم()28بوصة11وطولهابيضية.الكرة

والكرةمنتصفها.فىسم(ا)8بوصات7قطرها

منقطعأربعمنمصنوعةالمتحدةالولاياتفيالمستعملة

الكراتتصنعأنويمكنبعض.معبعضهمامخيطةالجلد

البلاستيك.أوالمطاطمنإماالترفيهلأغراضبهايلعبالتي

المضغوطالهوأءفيهايدخلمطاطيةبطانةالقدمولكرة

الواحدةالمربعةالبوصةفىرطلأ5.13إلى5.12بمعدل

المرلغ(.الواحدالسنتيمترفيكجم.59،إلى.)88،

(.جرام425إلى)793أوقية15إلى41منالكرةوتزن

إماالأمريكيةالقدمكرةلاعبزييصنع.اللعبزي

قميصمنالزيهذاويتكون،النايلونأوالقطنمن

اسمه.وأحيانااللاعبرقمالقميصوعلىقصميروسروال

ويعتمد.الإصاباتمنععلىتساعد.الوقايةمعدات

الملعب.فيوظيفتهعلىاللاعبيرتديهالذيالزينوع

العنيفةالصدماتتقيهمملابسيرتدونمثلاالخط!رجال

الاخر.الفريقبلاعبىالمصادماتعليهمتؤثرلاحتى

منشمكناحتىأقلمعدأتوالظهيرالمدافعويرتدي

.الجريفيالإسراع

الذقنعلىيثبتحزاملهاخوذةلاعبكلويرتدي

اللاعبينمنكثيرويرتدي.للوجهقناعوللخوذةويحميها.

هؤلاءبعضفإنكذلك.الأسنانإصاباتلمنعللفمقطعة

الأكتافلتحميلباداتملابسهمتحتيرتدوناللاعبين

والركب.والأفخاذ

رئيحرمنيتكونونمدربونفريقلكل.المدربون

منالمدربينرئيسويقرر.المساعدينمنعددومعهالمدربين

كما،وظيفةأيوفيالمبارأةفىاللاعبينمنسيشتركالذي

الفريق.بهايلعبأنيجبالتيالخطةيقرر

الأمريكيةالقدمكرةتفعبكيف

القدمكرةاتحادقراراتفيماجاءحعسب.اللعبزمن

نصفين.إلىاللعبويقسم.دقيقة06اللعبزمنفإن

وهناك.الربعتسمىلعبفترتيإلىنصفكلوينقسم

وهناك،النصفينبيندقيقة02لحوالييمتدللراحةوقت

بعددقيقتينأوواحدةدقيقةلمدةقصيرةراحةفتراتأيضا

ربع.كلبعدالمواقعالفريقانويتبادل.والثالثالأولالرلغ

يبدأكذلك.الملعبمنتصفمنتبدأ.البدايةركلة

سيبدأالذيالفريقويقررهدفا.سجلكلمااللعبالفريق

منتصففىنقودقطعةبرميتقامالتيالقرعةطريقعناللعب

الظهر.أوالوجهسواءالقرعةالزائرالفريقويختار،الملعب

تراكميشكلفيفريقكليجتمعاللعبيبدأأنقبل

الهجومىالتجمعهذاوفي.البدايةخطمنجانبهوراء

والتشكيل،القادمةفريقهلعبطريقةالرابعالظهيريذكر

به!شرأنسيطلبالذياللونأووالرقمسيستعملالذي

كرةفيالبدايةركلة

منتبدأالأمريكيةالقدم

لدايةعندالميدانمشصفى

بعدأواللعبةمنشوطكل

لمسةأوهدفتسجيل

ميداد،هدفأوأرض

البادئالفريقويصطف

الملعببعرضصففى

الوصط.فيالراكلويكون
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أضابتة،االكرةوركل(الأرضبلوغقملاممرةا)ركل،اجوتاممهاصرلاتعدةعلىيمتشملىالكرةركل

ياسقاطهاويقومأولا،مملهابرقامالديإلىال!صةالوسطلاع!يعيد،أصولتاصرلةتتحقة!وحتى

ماسكإلىالكرةلمجاعادةالو!مطلاعبيقومالتابتةال!صةرحط!لمي.الأرضاكلوعهاقم!!لر!طةويعالحها

حافية.بقدمالكرةبركلويقوم،الأطرال!أحدفىاممرةاسيمنيقوم،رحصتهعلىيعتمدالديأحصةا

يصلهأتفإنهالدفاعتجمعفيأما.الكرةلعبلبدءالوسطإلى

.الهجوميوقفأنهوالفريقأملبأنيقولصوت

عندلقاطعلىالفريهتيحص!.الأهدافتسجيل

اضحتياأطمساأ-طريةىص!وذلكالأهدافتسجيل

.أمان-4ميدانهدف3التحويل2-

ويقوم.نقاطستالفريقيسجل.التحتياللمس

التحتي.أطمسانقاطكلبتسجيلالمهاجمون

هذاوفى،التحتياللمسبعدمباشرةيأتي،التحولل

.واحدةنقطةالفريقيسج!!

يجبوهنا.نقاطثلاثيستحهت،الميدانهدف

المرمى.عارضةفوقالكرةتصويب

فقطالدفاعإلابهاأضسجيلايستطعلاطريقة،الأمان

.نقطتانولها

عسدماوالأخطاءالخالفاتتعلنوالأخطاء.الخالفات

أغةالخاتحدثالحالاتمعظموفى،القانوناللاعبونيخرق

اللعبة.باست!صمالالمسؤولويسيماللعبأثناء

كرةمبارياتمعظمتلعب.القدمكرةبطولةمباريات

العلياالثانويةالمدارسفىالمتحدةالولاياتفيالمنظمةالقدم

14؟...منأكثروهناك.المحترفةأغرقواوالكليات

007منوأكثر،المتحدةالولاياتفىعلياثانويةمدرسة

.القدملكرةفرقبهاوجامعةكلية

الوطنىالقدبمكرةاتحادفينظمهاالمحترفينمبارياتأما

مدينةاوفريقاإمامنهاكلويمثلىفريقا،28منيتكونوهو

القدمكرةمؤتمرإلىأغرقاوتنقسم.المتحدةالولاياتفي

فريقا.41منهماولكل.الوطيا!دماكرةومؤتمر،الامريكية

التطورفيالأمريكيةالقدمكرةبدأت.تاريخيةنبذة

كانتعندماالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفخلال

وهيسوكر،باسمالمعروفةالقدمبكرةشبيهةلعبةتلعب

الولاياتمنالشرقيةالمنطقةفىشذأكالعاديةأس!صةا

تحدثأخذتثم.كرويةبكرةتلعبوكانت،المتحدة

وكميتهاللبادلوعويعتمد،الإصالاتصععلىتساعدالوقايةمعدات

يحظىالأماميالخطلاع!إدإد،احساحةالياللاعبموضععلى

واللاعبانوالإعاقةللارتطامعيرهمنأكتريتعرضلأنهاللمادمرلال!صتير

بسهولة.الحركةيستطيعالكىلسماأحصيكولانوال!هائيالخلفي

ثضخ!يم

لأ؟شئم!11

!هـي!لمخاخسحبئصز/!مثمبخسفيدي!*-اضفادا أ*.لأ!ي!!!ايما-،دول

لمرفقادلما!--لمبمابموخىس(أ!!،-اممتصا

الصلوعلادأب!خا!\طاللايالا!!حو!!!رالرد!اجهاد

أأاء!،

يبئ-خ!--يم!هب!ائدراعحامى

الوحالمحثث!-حوسلمإممس\ا\----4المحدبىد

حايىصح!؟--/حلم)*-/---ج!-----شكةادلا

/أ-حملطالة

أإيحكللميمح!إ!أ
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تختلفالأمريكيةالقدمكرةأضحتحتىالتغييراتفيها

تمافا.المعروفةاللعبةتلكعن

بعضبدأتالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

إحدىطريقعنبريطانيافياللعبةهذهلإدخالالمحاولات

أنهاعلىبرهنتوقد.الأمريكيةالتجاريةالتلفازمحطات

قوانينها.بعضبريطمانيافيعدلتوقد.للغايةمحبوبةلعبة

الرجبي.،القدمكرةأيضا:انظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كأس،هيسمانوالتر،مبكايوأوها

القدمكرةالرجبى

بطولةفهد،المدكإستادانو:.السعوديةالقدمكرة

)آسيا(.القدمكرةفهدبمالملككأسعلىللقاراتالفيفا

الناعمة.الكرةانظر:.الليئةالكرة

القدمكرةأوالهوكىتشبهرياضيةدعبةالماءكرة

فريقانيحاولاللعبةهذهفى.ممباحةحوضداخلتمارس

مجوفةمطاطيةكرةدفعأوإلقاءطريقعنأهدافتسجيل

ولعبة.هدفكلعننقطةتسجيلويتم،الخصممرمىفي

اللاعبينإنإذ،الرياضيةالألعابأعنفمنالماءكرة

برؤوسهميمسكونوأحيانا،الخصومويصارعونيركلون

القواعد.عنخارجةالأفعالتلكمثلأنرغمالماء،تحت

02بينتترأوحمساحةفيالماءكرةلعبةممارسةوتتم

مبارياتأما،العرضفيم2و.8وبين،الطولفيم3.و

أم25*7علىتزيدلامساحةفيممارستهافتتمالنساء

!سفوقم.،9وارتفاعهأمتارثلاثةالمرمىطولويكون

لاعبين.وستةللمرمىحارسمنالفريقويتكون

أنهغير،يديهبكلتابالكرةيمسكأنالمرمىلحارسويمكن

المرةفيفقطواحدةيداستخداماللاعبينلبقيةينبغي

بالسباحةأوبتمريرهاالكرةبنقلاللاعبونويقوم.الواحدة

3ءبلهيسمحبالكرةالفريقيمسكمرةكلوفيجها.

الهدفنحوالكرةيقذفلمفإذا.التسجيللمحاولةثانية

.الكرةعلىيحصلالاخرالفريقفإنالوقتذلكأثناء

الفريقلدىيكونيسيراخطأاللاعبارتكبماإذا

إذاأما.اعتراضبدونالكرةلتمريرثوانثلاثالاخر

دونالمبارأةمنيخرجأنفعليهرئيسيا،خطألاعبارتكب

.هدفتسجيلشمحتىأو-ثانية45لمدة-بديلإحلال

فيهايقومجزاءضربةفيخطورةالأكترالخطأويتسبب

لاالذي،الهدفنحوبالتصويبالمنافسالفريقمنلاعب

المرمى.حارسإلايحميه

أربعةإلىتنقسم،دقيقة82الرجالمبارياتزمنطول

مبارياتوتستمر.دقائقسبعمنهاشوطكلأشواط

واحدكلأشواطأربعةإلىوتنقسمدقيقة42لمدةالنساء

فيإنجلترافيالماءكرةنشأتوقد.دقائقستمنها

.الميلاديعشرالتاسعالقرنسبعينيات

دلعبةومعقدةقديمةصورةالملكدلآالمضرب6كر

،الفرنسيونالملوكلعبهامنوأول)التنس(،المضربكرة

غيرملعبااللاعبونيستعملوفيها.عام006نحومنذ

بشبكةمغطاةومنطقة،ودعامة،مائلسقفذأمتناسق

تتددىكماللفناء.ممبعحديديوباب،للمشاهدين

منمتاهةالملعبأرضوعلى.الملعبمنتصفعبرشبكة

كرةيضربواأناللاعبينوعلى،خاصةأسماءذاتالخطوط

اللاعبونويحتاج،متوازنغيرمضربايشبهبماصلبةصغيرة

جيدا.لعبايلعبوالكي،والمهارة،اللياقةمندرجةإلى

لتمكينيطبقالعدلنظامتعسميتهيمكننظاموهناك

ذويمناللاعبينمعالتنافسمنخبرةالأقلاللاعبين

منهم.كفايةوالأكثر،الخبرة

لهذهملعبا03حواليسوىالعالمفييوجدولا

،المتحدةوالمملكةوفرنسا،أستراليا،فىمعظمها،اللعبة

.المتحدةوالولايات

لكيوحبرةمهارةإلىاللاعبفيهايحتاحالللكيةالملضربكرة

المباشر،مسارهاعنتنحرفبحعلهاأوتدوربجعلهاإما،الكرةيضرب

المطلوبة.بالدقةوذلك،للحصمالأقوىاليدلاحيةوتتجه

خصمليون03منأكثريلعبيالحبهةالئاصكمةالكرة

قوانينأنإلا(القاعدة)كرةالبيسبوللعبةتشبه،العالمفى

نأيجبالمثالسبيلفعلىعدة،طرقفيتختلفاللعبة
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مستوىتحتالناعمةال!صةلعبةفيالكرةرمييكون

حتىالانطلاقنقطةفيالأساسيالراكضويبقى،الكتف

أقلمساحةالناعمةالكرةوتتطلب.الرامييدالكرةتترك

جولاتسبعفيالنظاميةالمبارياتوتستمر،أقلوتجهيزا

تسع.منبدلأ

الناعمةالكرةفىالمحددالميدان.وا!لعداتالميدان

قدما06القاعدةعرضويبلغ.البيسبولفيمماأصغر

منأم()4قدما46بعدعلىالرامىويقفأم(.)8

قدمأ04واشجالمبارياتفيبفريقهالخاصةاللوحة

النساء.ألعابفيأم()2

.البيسبولكراتمنحجماأكبرالناعمةوالكرات

الفلينمنلخليطأوالكابوكتسمىحريريةبأليافوتملأ

البقرجلدمنمصنوعغطاءالناعمةوللكرة.والمطاط

منالناعمةالكرةمضاربوتصنع.الفرسجلدأوالمدبوغ

)7.5بوصة25.2عنسم!ئهايزيدولا،المعدنأوالخشب

سم(.86.)4بوصة34عنطولهايزيدلاكماسم(

مماأظبوقايةمجهزةملابسأضاعمةاالكرةلاعبويلبصر

أ!كرةالاعبىحميعويرتدي.البيسبولللاعبىيلزم

يلتقطونأرريناللاعبينفقطيمكنولكن،القفازاتالناعمة

.محشوةقفازاتيلبسواأنالأولالقاعدةولاعبالكرة

مبارياتمننوعانهناك.الناعمةالكرةمبارياتأنواع

ويجب.السريعوالرمىالبطيء،الرميوهماالناعمةالكرة

ببطءال!صةيرمواأنأجمطىءاالرميمباراتفىالرماةعلى

فيالتهلاميذعمرمريحدأالعمرمرسكروقت!يتلعىالناعمةالكرة

الاشكدائبة.المدارس

نحوطريقهافيمقوسخطفيتسيرلجعلهايكفي

الرأمي:لاعبين01منالبطىءالرمىفرقوتتكون.الضارب

التسعةالموأقعوتتفق.للميدانلاعبينوثمانيةالكرةوملتقط

وفي.والبيسبولالناعمةالكرةلعبتيمنكلفيللاعبين

الملعبأقصىلاعببدورالعاشراللاعبيقومالفرقأغلب

محيطذاتبكراتالبطيءالرميفرقأكثرتلعب.اشابع

سيئكراتالأخرىالفرقتستعملرسم(.)03بوصة12

قوانينتحظررسم(.14)36-بوصة1-6أ4منمحيطها

نقرأي-برفقال!صةضربأضارباعلىالبطيءاشمى

علىالقوانينهذهتحظركما-المضربأرجحةدونأعرةا

القاعدةنحوالجريذلكويعني،القاعدةسلبالعداء

شمأنعلى،الكرةالرامىفيهيطلقالذيالوقتفىالأخرى

.الكرةالضاربيضربأنقبلذلك

بوصة،21قياسهاكرةأعسريعااشميفري!تيستعم!!

ميلاساعة001بسرعةيرميهاأنا!لاعبماتاأجعضيمكنو

يلعبونلاعبينتسعةالفريقويتضمن(.ساعةكم/أ06)

الكرةلضاربيويمكن.البيسبولشىكمانفسهاالمواقعفى

يسلبواأنيجرونالذينللاعبينويم!ش،برفهتيضربوهاأن

الرامى.يدأحصةاتتركبعدمااصقواعدا

لعبةهانكوكجورجالأمريكيطور.تماريخيةنبذة

الملاعبفيتلعبوأصبحتالبدايةفيالناعمةالكرة

عدلام598عاموفيشيكاغو.فيأم887عامالمغطاة

بحيثاللعبةمينيسوتا،فيبوليص!،مينافيروبرلويس

منالحاليةاللعبةوتنحدر.الطلقالهواءفىتلعبأصبحت

روبر.طورهاالتيأصلعبةاأصل

عقدأوائلحتىالناعمةالكرةلعبةفرقخضعت

01منلأكثرالميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

الناعمةالكرةاتحادأنشئوقد.القوانينمنمحموعات

فياللعبةلتنطموذلكأمريكا،فيأم339عامشيأطهواة

لجنةالاتحادهذاعينوقدوتشجيعها.المتحدةالولايات

قبلمنالانالمتبعةوهي،القوانينمنمجموعةبوضعقامت

عامالعالميالاتحادأنشئوقد.العالمأنحاءكلفيالفرق

07نحوويضما.العالميةالمنافساتينظموهوام،529

الدوراتفيفرقهاتتنافسالتيالأميمثلونعضوا

الناعمةال!صةلعبةولاتزالسنويا.والدوليةوالوطنيةالإقليمية

باطراداللعبةشعبيةوتزداد.المتحدةالولاياتفيجداشائعة

وأسترالياالأرجنتينومنها،الأخرىالأقطارمنكثيرفي

.وتايوانوليوزيلنداوالمكسيكوإيطهالياوالصينوكندا

.القاعدةكرةأيضا:انظر

والنساء،الرجاليدعبهاومثيرةسريعةرياضةاليدهـة

قذفطريقعنالأهدافبتسجيلاللاعبونفيهايقوم
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كلفيلاعبينسبعةمنفريقكليتكون.عالميةجماعيةدعمةاليدكرة

لتمريرأسديهميستخدمولىاللاعبمأدإلاالقدمكرةتشبهوهي،جانب

.الكرة

اليدكرةفعالياتتجرىأنويمكن.الخصممرمىفىالكرة

وأمغلقةصالاتفيأي،داخليةملاعبعلىالجماعية

الطلق.الهواءفيمكشوفةأي،خارجيةملاعبعلى

علىالحد!ةالجماعيةاليدكرةمنافساتتجرى

المقالهذاويتناول.الداخليةالملاعبفيالدوليالمستوى

والتي،الداخليةالملاعبعلىتجرىالتياليدلكرةوصفا

الصيفيةالأوليمبيةالألعابدورةفعالياتضمنأدخلت

.أم729عاممرةأول

ستةيلعب،لاعبينسبعةمناليدكرةفريقيتكون

ساحةطولويبلغ.المرمىلحراسةووأحدالساحةفيمنهم

المرمىخطويمتد.م02وعرضهم04اليدكرةملعب

علىالجانبيةالخطوطوتمتد،طرفيهكلاعندالملعبجعرض

منكلمنتصفعلىمرمىويوضع.الملعبطولجانبى

المرمى.خو

مترين،منهماكلارتفاعيبلغقائمينمنالمرمىيتألف

أعلىمنويتصلانأمتار،ثلاثةتبلغمسافةبينهماتفصل

والعارضة.القائمينعلىشبكةوتثبت.أفقيةبعارضة

منالرجالمنافساتفيتستخدمالتيالكرةمحيطيتراوح

منأقلالنساءمنافساتفىوتكونسنتمترا،06إلى58

قليلا.ذلك

03منهماكليستغرقشوطنإلىالمباراةزمنيقسم

حدإلىالقدمكرةقوانيناللعبةهذهقوأنينتشابه.دقيقة

لهميسمحولا،أيديهميستخدموناللاعبينأنإلاكبير،

ويحكمبها.المحاورةأوالكرةتمريرفيأقدامهمبالمشخدام

.حكمانالمبارأة

وقداليد،كرةلعبةمنمختلفةألواناالأيرلنديونطور

وهيبعيد،أمدمنذأيرلندافيالأيرلنديةاليدكرةشاعت

نقلوقد.المصريينقدماءيمارسهاكانللعبةمماثلة

إلىاليدكرةمنالنمطهذاالأيرلنديونالمهاجرون

هناككبيرارواجالاقتحيثوكنداالمتحدةالولايات

أيضا.

لاعبينبينأي،فرديةبطريقةالأيرلنديةاليدكرةتلعب

هذهوتمارس.لاعبينأربعةبينأي،زوجيةبويقةأوفقط،

حائطأوثلاثةأوحوائطأربعةذاتساحاتفىاللعبة

الأنواعأكثرالحوائطالرباعيةاليدكرةوتعدواحد.

رباعيةللملاعبالقانونيةالساحةارتفاعيبلغرواجا.

نأينبغيولا.أم2وطولها،م6وعرضها،م6الحوائط

.م7.3عنالخلفىالحائطارتفاعيقل

مماثلملعبفىالحوائطالثلاثيةاليدكرةوتمارس

خلفى،حائطبدونولكن،الحوائطرباعيةاليدكرةلملعب

بأسقف.ملاعبهابعضوتزود،اللعبقواعدنفسوتتبع

مدينةفىالحائطالوحيدةاليدكرةبدايةكانت

المكشوفة.الخارجيةالملاعبفيعادةوتمارسنيويورك

فيهيستطيعالذياليدكرةأنواعبينمنالوحيدالنوعوهي

وتبلغ.خصومهمضدالثابتالصدأوضاعاتخاذاللاعبون

وارتفاععرضا،م4وطولآم6القانونيةالملعبمساحة

م.6حائطها

التيالإرسالمنطقةفيالمرسليقف،المباراةبدءعند

يسقط.الساحةوسطمنبالقربوتقعأم،ءعرضهايبلغ

فورواحدةبيدبضربهايقومثمالأرضعلىالكرةالمرسل

نأوينبغي.الأماميالحائطنحوبهادافعامرةأولارتدادها

وأالأرضتلامسأنقبلالأماميالحائطالكرةتضرب

الأماميبالحائطترتطمأنوبعداخر.حائطأيأوالسقف

خطأيالقصير،الخطمتجاوزةللخلفترتدأنينبغي

كرةترتطمأنوبعد.الملعبمنتصففىالموجودالوسط

الحوائطأحدتلامسأنيمكن،الأماميبالحائطالإرسال

تلمسأنقبلالقصيرالخطفوقتمرأنيجبأنهإلاالجانبية

يعدالقصيرالخطأمامالإرسالكرةسقطتفإذأ.الأرض
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فشلفإذا،الإرسالالمرسليعيدثمومنقصيرا،الإرسال

.الإرسالالاخرالفريقويأخدخارجا،يعدثانيةمرة

بصورةالقصيرالخطالإرسالاضربةتتجاوزأنبعد

منتمكنإذاالكرةبضربالمقاب!!الفريقيقوم،صحيحة

الكرةضربالفريقانأوأصلاعبونايتناوبوهكذا،ذلك

ال!صةردفيأحدهمايفشلأدإلىالأماميالحائطنحو

القيامللاعبينولايسمح.الأرضاعلىمرتينارتدادهاقبل

ويمكن.ال!صةضر!عنأبعضبعضهما()اعتراضبإعاقة

الحوائطم!مجموعةيستحدمأنللاصةإعادتهعندللاعب

الأمامي.االحائطفيمباشرةيضربهاأو،أسمقفاأوالجانبية

إداأما،أ!الإرساأيفقدا!عادةالكرةفيالمرسلأخطأوإذا

يبدأثم،واحدةنقطةي!صسبالمرس!!فإنالخصمأخ!!

نقطة12يسجلالذيالجانببالمبارأةويفوزآخر.إرسالآ

بينمنشوطينلأفض!!عادةالمباراةوتحسم.منافسهقبل

.أشواطثلاثة

مناليدكرةتعتبر.العربيةالدولفياليدكرة

الدوأ!أولمصروتعتبرأعربية،االدولفيالحديثةاللعبات

تطويرهاعلىوعملتبهاواهتمتمارستهاالتيأعربيةأ

فيال!صيرويرحإلفضل.العربيةالدولكافةفىوانتشارها

كرةأحبةأدخ!الذيفضالىمحمدمحمدد.إلىذلك

اشياضيةالحترليةأحالياالعهدبرامجفيمرةلأولاليد

صتأص!صيراوأصدرأم،389عامبمصرالقاهرةفيللمعلمين

وقواعدوقانونهاالألمماسيةأطعبةامبادئفيهاشرحالنشرات

عاممصرفىاليدلكرةمحليةبطولةأولوأقيمتممارمشها.

لكرةمصرياتحادأولنفعسهالعامفيوتكون،أم579

الدوفيالاتحادموافقةوتمت،فضاليالدكتوربرئاسةاليد

بالاتحاددائماعضواالمصريالاتحادقبولعلىاليدلكرة

أوائلمنوالمغربالجزائروكانت.أم069عامالدولي

ودخلتومارلمشها.اليدكرةلعبةعرفتالتىالعربيةالدوأط

التونسيالاتحادوتأسه!أم،059عامتونسفياللعبة

فيلبناناليدكرةلعبةودخلت،أم569عاماليدل!صة

أصيدشال!صةمدرمميةرةدوأوأ!وأقيصت،أم579عام

فيسورياشيأجداحرةأصعبةوانتشرت.أم629عاملبنان

المحافظاتفروبينبطولةأ!أونظمتفقدمتأخر،وقت

اليدل!صةمعورياتحادأولوتشكل،أم959عامأصسوريةا

اليدكرةالسعوديةالعربيةالمملكةوأدخلت.أم619عام

الاتحادتأسه!حيث،الرياضيةنشاطاتهاضمنحديثا

عضويةإلىوانضم،امء79عاماليدلكرةالسعودي

العامفيالرياضفيأنشئالذياليدلكرةالعربيالاتحاد

الرياضيةبرامإلدوراتضمىاليدكرةأدحلت

الدارفيأقيمتالتيالثالثةالعربيةالدورةمنذالعرلية

متنوعةبطولاتوتقام.أم619عامبالمغربأجيضاءا

عامفمنذ.دوريبشكلمحستقلةأجداكرةلنشاطات

إحدىفيسنوياالعربيةالأنديةبطولاتتنظمأم779

أبطالللأنديةالخليجيةالبطولاتوتقام.العربيةالدول

تنظمكذلك.أم819عاممنذسنوياأجدالكرةالكؤوس

وتنظمم،7591عاممنذفلسطينأس!!أسالعربيةالبطولات

ومن.أم839عاممنذللناشئينالعربيةالبطولات

أليدكرةفيالعربيةالدولحققتهاالتيالملموسةالإنجازأت

للشبابالتاسعةالعالمبطولةفىالأولبالمركزمصرفوز

.م3991عامأقيمتايتى

منكثيرااليدكرةفيالعربيةلالدوسج!!يتضمن

المصريالمنتخبأحرزفقد.والانتصاراتالإنجازات

فيالأولبالمركزلفوزهالذهبيةأجةالميدااليدلكرةأصلشباب

مأ099عامأقيمتالتياليدلكرةالسادسةإفريقيابطولة

اليدلكرةالمصريالمنتخبوأحرزمصر.فيالقاهرةبمدينة

لكرةإفريقيابطولةفيالأولبالمركزلفوزهالذهبيةالميدألية

المصريالأهليالناديوفاز.أم199عامأقيمتاشتيأسيدا

لكرةالدوريأبطالللأنديةإفريقيابطوأسةفيالأولباطركز

بكوتونوأم499عامأكتوبرسبتمبرافيأقيمتاكتياسيدا

الذهبيةالميداليةاليدلكرةالمصرياطنتخ!وأحرز.ليماتفى

اليدكرةفيللناشئينالعالمبطولةشيالأوأ!بالمركزاصفوزه

وأحرزمصر.فيالقاهرةبمدينةأم599عامأقيمتاكتى

لفوزهالفضيةالميداليةاليدلكرةللشبابالسعودياطنتخب

عامأقيمتالتياليدلكرةآم!يابطولةفيالثانيلالمركز

فيالأولبالمركزالمصريالأهليأضاديافازكما.أم699

فيأقيمتالتياليدلكرةالعرليةالكؤوسكأسبطولة

السعوديالمنتخبفازكما.بتولسأم699عامنوفمبر

أقيمتالتياليدلكرةآسيابطولةفيالأولبالمركزاليدلكرة

وفازتايلاند.فيبانكوكبمدينةأم699عامديسمبرفى

لكرةالعربيةالبطولةفيالأوللالمركزالمصريالأهليالسادي

.بال!ردنأم799عامفيأقيمتالتياليد

عدىيطدقاسما!لقوى،الورقأيضاويسمىالكرتون

الذيالورقلايشملولكنه،المقوىالورقمننوعأي

ورقأوالجدرا!تزيينورقمثل،معينةالأغراضيستعمل

أسماءالورقصناعةأصحابويطلق.المموجالصناديق

علىالاسميطلقوقد.الختلفةالكرتونأنواععلىمختلفة

وأاقبنكرتونمثلالورقمنهيصنعالذيالخامنوع

الخصائصبعضعلىالاسمايبنىوقد،الصحفكرتون

علىالاسميدلقدأو،للثنيقابلكرتونمثلالمفيدة

ا!للصقاتكرتونمثلفيهيستخدمالذيالنهائيالغرض

كرتونالمعروفةالكرتونأنواعومن.الأحذيةكرتونأو
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الفهارسبطاقاتمثلأشياءفييستعملالذي،بريستول

البريد.وبطاقات

طبقاتعدةبلصقالكرتونالمصانعأصحابيصنع

اللينةالورقعجينةمنطبقاتبضغطأو،الورقمن

الكرقونبطلاءيقومونماوكثيرابعض،علىبعضها

للطباعة.سطحهلإعدادأومظهرهلتجميل

القرتين.:أنظر.الكرتين

-5201هـ،984-14)6طاهرأبو،الكرجي

الحسنبنأحمدبنالحعسنبنأحمدطاهرأبوأم(.590

.البغدادي،الباقلاني،الكرجيخدأزادبنمحمدابن

الحجة.المسندالثقةالمحدثالإمامالشيخ

بشرانبنالقاسموأبيشاذأنبنعليأبيمنسيم

منصوربنسعيدبسننتفرد.وغيرهمالبرقانيبكروأبي

شماذانبنعلىأبيعن

الصدفىعلىوأبوالأنماطيالوهابعبدعنهحدث

فيزاهداعفيفاصالحاشيخاوكان.وآخرونناصروابن

ماعلىمقبلا،الناسعنمنقبضااللهإلىمنقطعاالدنيا،

الطريقة.حسنالخصالجميلفهما،ضابطاثقة،يعنيه

يومإلا،الحديثبإسماعالأممبوعأيامفيينشغلوكان

لأصحاب:يقولوكانبالتعبدفيهيشتغلكانفإنهالجمعة

بحكمأناالجمعةويوم،الخميسإلىالسبتمنالحديث

لاوكان.القرآنوقراءة،الصلاةإلىشبكير،نفسي

الجامع.المسجدفييحدث

منيسمعأنأرادبغداد،إلىالملكنظامقدمولما

طاهر،أبوومنهم،الشيوخأسماءلهفكتبواشيوخها،

يحضر.أنفأبىإليهيحضرأنمنهوطلبوا

ببغداد.حربباببمقبرةودفنتوفى

الفرنسيةالأراضىانظر:.أرخبيلكرجيولين،

والقطبية.الجنوبية

أبو،الإصطخريانةدر:.إسحاقأبو،الكرحي

.إسحاق

عبيدالله.هـ(043-062)الحسنأبو،الكرخى

الكرخي.الحسنبأبيالمكنىدلهمبندلالبنالحسنابن

عددعلىببغدأدودرس،العراقإلىانتقلثمب!صخ،ولد

وأحمد،القاضىإسحاقبنإسماعيل:منهمالعلماء،من

سليمانبناللهعبدبنومحمد،الحلوانىيحيىابن

رجلاكان.عصرهفيالحنفيةرئاسةإليهانتهت.المصري

صواماالعسرعلىصبوراقانعاالناسأيديفيعماعزوفا

الفقه؟فيانحتصرمنها:عدةمؤلفاتلهزاهدا.ورعاقواما

بنلمحمدالكبيرالجامعشرحالصغير،الجامعشرح

التىالأصولفيهاذكر،رسالةالفقهأصولفيوله.الحسن

اختياراتلهكان.حنيفةأبيأصحابكتبمدارعليها

رؤوسمنوكان.حنيفةأبيأصولتخالفالأصولفي

الفالج.بمرضإصابتهإثرعلىببغدادتوفي.المعتزلة

)خريطة(.الاكراد:انظر.كردسدان

.لكردياخرالمفاأبونظر:ا.حرالمفاأبو،لكرديا

الكرز.شجرةفوقتنمومستديرةصغيرةثمرةا!ر

إلىالأحمرإلىالأصفرمنتنضجعندماالثمرةلونويتفاوت

مجموعاتتنتجفإنهاالكرز،شجرةتزهروعندماالأسود.

أشجاروتوجد.والقرمزيةالبيضاءالصغيرةالزهورمنبديعة

كما،بريةوتنمو.والقطيةالاستوائيةبينمناطقفىالكرز

الزينة.فيوقيمتهالثمرهاتحاريازراعتهايمكن

ثمارهالإنتاجالكرزأشجارمنرئيسياننوعانيزرع

الطبخ.كرزأوالحامضوالنوعالحلوالكرزنوعتجاريا:

الشمالية.اوروباإلىالنوعينالرومانأدخلوربما

الحامضوالكرز)الأعلى(الحلوالكرزمنهاللكرز،الرئيسيةالأنواع

الكرزأشجارسالنوعيركلاعطرةصغيرةزهراتتزين)الأسفل(.

قدبيضاءأوقرمزيةكبيرةأزهارلهاالزينةكرزأنواعبعض.الربيعفي

رائحة.لهاتكودلا
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الأشجاروا.وضخمةطويلةالحلو.الكرزأشجار

أمتار.عشرةمنأكثرارتفاعإلىتنموقدالنموالمكتملة

ال!صزأشجاروثمار.سبم3.عنيزيدقدالجذعوعرض

حلوةوهيحمراء.اوصفراءأوسوداء،تكونقدالحلو

لاالأشجاروهدهتماما.ناضجةتكونعندماجداالمذاق

دة.البررشديدأوالحرارةشديدمناخفيجيداتنمو

ص!بلقاحتلقيحهالعدفقطتثمرالحلوالكرزأشجارمعظم

أط!حتمههـدايزرعماوعادة.مختلفنوعمنحلوكرزشجرة

أسق!العسلىنحلىيستخدمون.الأقااعلىنوع!تال!صزبثمرة

منها.آخرلوإلىالأشجارأنواعبعفرمناللقاح

أشجارصتأصغرعادةت!صن.الحامضالكرزأشجار

مساطة!شيأيضاالحامفرأح!صراأشجاروتنمو.الحلوالكرز

تلقيحهاعندتثمروهيحصبير.بشعلالمناحفيهايختلف

وأشهر.الحامضالكرزمنآخرنوعمنبلقاحأوبلقاحها

الموريللو.هوالحامضالكرزمننوع

الحامض،الكرزرأشجارالحلوالكرزأشجارزراعةتتم

فةاطعروأحصزاأشحارلبتةشىمثمرةلأنواعبراع!ابتطهعيم

الكرززراعةفيالرائدةالدول

ا!تحدةالولايات

ألماليا

فياسلالمحوعو

لرلمحسا

نياأسحا

بالىلياا

لامزاأ

رج!!الأا

............

ص!متري8،353

........"

متركبصص7251.

......

متريطن.0175

.....

مزيط!.0137

ا...

!ريط!5.66

ا..

متريطن.066

."

متريط!8.34

.

صريص!8.18

.

مزيط!.018

متريطن3.6

ا

متريط!1.6

مئهريط!0.5

الأمريحية.راعة11ورارة،أم687أ!امالرراعيةال!حصاءات

،عاموبعد.التطعيم:انف!إ.(التطعيم)جذورالأصلباسما

ويتم.البستانإلىالمشتلمنالأشمجاربنقلىالزراعيقوم

أشجارحصاديتمبينما.باليدالحلوأحصزاأشجارحصاد

أجما.آالحامضالكرز

الأنواعهذهتنموالكرز.أشجارمنأخرىأنواع

عليهايطلقماوعادة.الجذابةزهورهابسببللزينة

اليابانيةالكرزأشجاروتتميز.برونوساسماالمزارعون

أشجارمنآخرمهمنوعوهناكوجمالها.زهراتهابرهضة

وغربأوروباوموطنها.مهالبتسمىأعزينةأحصزا

آسيا.

الكرزأشجارتتعرض.اللؤذيةوالأمراضالأوجط

الطيوروتعتبر.الأمراضواالحيواناتمنعددأ!حمات

السوسأنكما.الآفاتأخطرمنال!صزبثمرتتغذىاكتى

عصاراتتمتص)حشرةالمنةمثلوحشراتواليرقات

تؤذيأنيمكن،النباتوقملةأعاكهةاوذباب(أضباتاتا

أشجارتتلفأمراضوهناك.نفسهاوالأشجارأنحاكهةا

الجذور،وعفنالنحلعسلفوو،ائبنيأسعفنامما!أ!صزا

.الورقبقعةوالورقيةالزهورلقعو

مراتعدةكيميائيةمبيداتالكرززراعيستخدمقدو

.والأمراضالحشراتأطكافحةسسويا

الموسوعةفيملةذاتمقالات

اللفحةاحثححرةاا،الأبهـرا

باداجاالمرس!ضال!صرارل!صاحصلي!!إ

لثمرةا

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الشتويالكرز

.(لشتويال!صرا)

دتزلمحنيستخدم!حفوظكصزالمرسكيئيالكرر

وقدالكرز،نكهةوإعطائهاوالمشروباتوالأغذيةالحلوى

فىأساسايحفظكانأنهإلىن!االمرسكييأممرزباسمي

منتقطيرهايتممعطرةةمس!مادةرهيالمرسكيني،

الكرزتلوينحالياويتمالمتخمر.المرس!صنيأ!صزاعصير

أنواعوتستخدم.صناعىبشكلوحفظهالن!ةوإعطائه

وتزالنضوجهاتمامقبلتجيمحيثالكرزمنعديدة

.الأجهزةبابذورها

الشرقيةالحدودكرزونخطيمثل.!خطلمحررون،

الحربخلالام919عامالحلفاءاقترحهاكمالبولندا

باسمسميتوقدام(،189-191)4الأولىالعالمية

قدبولنداوكانت.البريطانىالدبلوماسيحرزوناللورد

وقصدوروسياوألمانياوالمجرالنمسابينالحربقبلقسمت
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وبولنداروسيابينفاصلاخطاكرزونخطيكونأن

فاندلعت،الخريطةهذهالبلدينكلارفضوقد.الجديدة

ريغالاتفاقيةوفقاالحدودوحركت،أم029عامالحرب

الانالخطهذاويمثل.كرزونخطشرقيإلىام129عام

)سابقا(.السوفييتيوالاتحادبولندابينالحدود

لفنونارلز،تشايمز،إ،()صورةالأثاث:نظرا.لكرسيا

.()صورةابلادوا

المحمل.انظر:.التحميلكرسي

الخاصالعقابأشكالأحدالتغطيسكرسي

والمستعمراتإنجلترأ،فيالمزعجاتوالنساءبالسحرة

خلالالعقابمنالطريقةهذهاتبعتوقد.الأمريكية

التاصعالقرنحتىعشرالسالغالقرنمنالممتدةالفترة

لوحبنهايةمثبتاهذاالتغطيسكرسيوكان.الميلاديعشر

الشخصوكان،مائىتيارأوبركةضفةعلى،ثقيلخشبي

بضعالماءفيويغطس،بالكرسيجيدايربطيعاقبالذي

.مرات

بالصدمةالإعدامانظر:.الكهريائيالكرسي
ئية.بالكصا

توجد.الماشيةمعدةجدرانمنعديهيحصللحمالكرش

ينئأجزاء.أربعةمنتتكونمعدةالحيواناتهذهمثلفي

.المذاققليلولحمهاأبيضوأغلبهاالكرشالأولانالجزءان

الثافي،الجزءمنعليهافيحصلعالعسلقركردقأما

بالشبكة.شبيهفمظهرها

مخللة.أومجمدةأوطازجةأومعلبةالكرشتباع

أماالماء.فىطبخهاأوالكرش!قليأوبشواءالناسويقوم

فيستخدمون،اللحومصناعةمجالفييعملونالذين

السجق.إعدادفيناأحياال!صلق

الجزرإلىتنتميالتيالمشهورةالخضراواتمنالكرلمحى

ويستخدمالسلطةمعطازجا!كلأنيمكنوالبقدونمه!.

.الطعامأنواعلبعضنكهةذاومتبلاالحساءمع

ذاتطويلةعديدةسيقانمنالكرفمه!نباتشكون

رئيسيةساقمنالسيقانتتفرعأطرافها.فيريشيةأوراق

منيؤكلماهوالمساق.سم35إلىارتفاعهاويصل

عناقيدوتشكلالسيقانأعلىمنالأوراقوتنمو.النبات

قاتم.أخضرلونالكرفسأنواعمعظميكسو.مستديرة

خصبةوتربةرطبطويلمو!عمإلىالكرفسيحتاج

زجاجيةبيوتفيعادةويزرعالبارداسناخفيجيداوينمو

منمباشرةتنموسيقانعلىيحتوياليسار()إلىالكرفسنبات

وأزهاروسط(،)أسملريشيةأوراقوللكرفس)يلى(.الحذروسط

وسط(.)أعلىالحضرةإلىتميلرقيقة-بيضاء

منالشتولارتفاعيبلغأنبعد.الطلقالهواءفيأحواضأو

النباتيحتاج.الحقلفيلتزرعتنقللمممأ5إلىسما3

خلالالسيقانتحصد.نموهدورةلاكتمالعامينإلى

إلىالرئيسيةالساقتتطورالثانيالعاموخلال.الأولىالسنة

بذوروتتكون،سمأ..إلىارتفاعهيصلقدعشبينبات

العشب.هذاوسطالكرفس

الحجمكبيرةالطيورمنعددعلىيطلقاسمرالكرول

الولاياتجنوبيوفيوالجنوبيةالوسطىأمريكافي

كما)الميتة(،النافقةالحيواناتبجثثوتتغذى.المتحدة

!كا!!

علىيعيمق،اللحومآكلاتم!الححمكبيرطائرالعرفذوالكركار

فريسته.ويقتليصطادوقلىالميتةالحيوالاتجثت
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الصغيرةالحيواناتتصطادأيفماولكنهاأضسور.اتفحل

الطيورمعظميفوقوبعضها،طويلةأرجللهاوتقتلها.

جنودىفيالعرفذوالكركاروسميز.السرعةفيالأخرى

أسود،بعرفوالجنوبيةأ!سطىأوأمريكاالمتحدةالولايات

لهذارسمويظهر.اشيشمنوعاراللونفأحمروجههأما

عليهيطهلقونحيث-لل!شسيكالوطنىالشعارفيالطائر

المكسيك.نسراسم

الخرتيت.انظر:.الكركدن

الجزءأحذ.أجحريةاأطيورامرنوعا!ادالكركر

حتىالأخرىاأجحراطيوريطاردلأنه،اسمهمنالثانى

منأنواعثلاثةوهناك.حمعتهالذيغذاءهالهتترك

أحثسمالية،االأقاليمأرأغطبيةاالمناطقفيتعيشالكركر

المنطقةفيأجرد)سهلالتندرةفيأعشاشهاتبنيحيث

ال!صكرأنواعولكافة.اسماحليةوالمروج(الشماليةالقطبية

بنيكلهريشلهاويكون.معقوفومنقارطويلةأجنحة

بالجهةالقشدةبلونوأبيضالعلويةبالجهةلنياأو،اللون

السفلية.

أ!ساحلية-االمناطرتفىالقطبيالصيادالكركريتغذى

مث!،أجحراطيورعلىمت!صرةغاراتبشن-رئيسيةبصفة

الذيلذوالصيادالكركرويتعذى.االلأوكواالخرشنة

،الحشراتر،أصلاموسبا،الصيففصلفيالطويل

في-ويتغدىأصطور.ابيضو،الصغيرةوالطيور،والتوت

.الأخرىالبحرطيورتحمعهبما-رئيسيةبصفةالشتاءفصل

-خاصبش!صل-البومرينالصيادالكركرويفترس

إلىالطائرهذاوينتمي.الصغيرةالبحروطيوراللاموس

طائر.الكركر،ان!:.أضخمةاالكركرفصيلة

شبيهالمائيةالطورمننوعالكركرطئر.ا!وو،

معظمويعيش.الضخمبالكركرأيضاويعرف،بالنورس

منقارذو،جارحطائروهو.الأطلسيالمحيطفوقالسنةأيام

بعيداال!صكرطيورتوجد.وبنيأبيضوريشقويمعقوف

والخرشنةأضورساطيورهناكتهاج!احيثالبحر،فوق

البروفياصطادتهاالتيالأسماكامنهاوتأخذبهاالشبيهة

وبيضها.الصغيرةالطيورتأكل

القناصطيورأوالخرشنةبطورعلاقةالكركر،أطيور

أعشاشهاالكركرطيوروتبىمنها.حجماأكبرولكنها،

الصخورفوقأوالأرضفوقوالأعشابالعيدانمن

مستعدةولكنهاأعشاشهااطيوراهذهتخفىولاالم!صشوفة

لحمايتها.دائما

الطائر.الصياد،الكركر:أيضاان!

مضربيمتسهوسطهلىبريمزديلهسميرالومرينالكركرالماد

.الصغيرةالمحروطيورموس3ا!ابا-أ!اسا-تحعدىو.ةأ!ا

اللبيةوجذورهآسيا،جنوبيفيينمونباتالكركم

رئيسيبشكلوتستخدمأيضاأحصكماتسمىلمادةمصدر

بنيالخارجمنولونهاوقويةصلبةالجذوروهذه.أطصبغة

باطناتظهرفتحهاوعند،الخضرةإلىضاربأصفرأز

الضاربوالأحمرالبنىالبرتقالىب!!يتراوحلونهراتيسجيا

بعدللتسويقجاهزةالجذورتصبح.أخامهتاالبنيإلى

ويتميز.الفرنفيتجففثمساعاتلبضعوغليهانظافتها

وطعمقويةعطريةبرائحةالجذورأ!ذهالأصفراادسحوت

.قويحار

مادةباعتبارهالسنينلمئاتيستخدمأممركماظل

فيالمهمةالمكوناتأحدوهو،التوابلمنونوعاصبغية

لتلوينيستخدمالكركمأنكما،الكريمسحوق

حار.ومذاقعطريةرائحةذااللونأصفرمسحوقاتتىالكركمجذور

.الأصباغصناعة!يرئيسيبمتسكلاال!صويستحدم
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الانيستخدميعدولم،بسرعةلونالايعطيولكنه.الخردل

مادةلعملاللبنمعيخلطونهالهندفىالناسولكندواء،

مجالفيفائدةذووالكركم.والعيونللبشرةباردغسيل

القلوية،للموادالاختبارلصئورقيستخدملأنهالكيمياء،

صبغفيالمغموسةالورقةلونشحول،القلويةالمادةفبإضافة

هذاويتحول،البنىإلىالضاربالأحمراللونإلىالكركم

البنفسجي.اللونإلىيجفعندمااللون

ألمحيطقاعفىيعيشالصمدفة،صلبحيوانا!ث

جسمكلصلبةصدفةوتغطي،الشاطئمنبالقرب

الواقية.الدرعبمثابةلهوتكونالحيوان

وهما،الأمامإلىيندفعان،كبيرانمخلبانوللكركند

كالمروحة.الخلففيذيلهينتشربينماتقريبا،جسمهبطول

زرقاءأوداكنةخضراءأصدافالكركندأنواعولأغلب

لونيتحولالكركنديطبخوحينمابقع،ذاتداكنة

القاني.الأحمراللونإلىالصدفة

ويوجد.مفضلبحريطعامالشهيالكركندولحم

لحوموأفضل.والهادئالأطلسيالمحيطينفىالكركند

فىيعيشالذيالكركندمنتؤخذالتيتلكالكركند

الأطلسى.المحيطشمال

ضخمانأماميانومخلبانسميكةأرجلوللكركند

الكركندويتغذى،فريستهوقتلقبضفييستعملهما

الكركندوأنواعالصغيرةوالأسماكوالقواقعبالسرطانات

.لأخرىا

الذيلفيالسميكةالعضلاتالكركندمنويؤكل

الكركندأوالصخوركركندمنيؤكلبينما،والخالب

الكركندوزنيصلوقد.البطنمنطقةعضلاتالشوكي

.فقريعمودلهليسوالكركند.كجم02إلىالضخم

بالقشريات.تعرفالحيواناتمنمجموعةإلىينتميوهو

السرطاناتمنكلاالأخرىالقشرياتوتشمل

.والروبيانوالسلطعون

الكركندجسم

أمريكافيشيوعاالأكثرالكركندطوليتراوح

الأمريكى،الكركنداسمعادةعليهيطلقالذي،الشمالية

موجزةحقائق

دجاجة:وللأنثى،ديكللذكر:الأسماء

اسمبدون:والمجموعةاس!ابدودوالصغير:

لتصا.21إلى11من:الحملفترة

أكثرأو000.001إدى00.5،المواليد:عدد

تقريبا.منة51العمر:مدى

.والهادئالأطلسيالمحيطينفييوجد:وجودهأماكن

نسبةالأسمبهذاوسمي،رقيقةومخالبأرحللهالشوكيالكركند

الشوكىالكركندويعيم!،صدفتهعلىالموحودةالحادةالأشواكإلى

العالم.فيالأماكنمعظمشواطئفي

مخالبهيستخدم.ضخمةأماميةومخالبغليظةسيقادلهالكركند

الصعيرةوالأسماكوالقواقعبالسلطعونالكركندشعذى.الفريسةلقتل

الكركند.منأخرىونوعيات
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ال!صلونصفب!ماوزنه!راوحبينماسم،6و.03بينما

الأوروبيةاالكركندأنواعوأغلبواحد،جراموكيلوجرام

الأمريكية.الأنواعمنأصغر

وشكون)عقلة(بمحلقة91منالكركندجسمش!صن

الأوسط()الجزءالصدرأمابمحلقاتخمسمنالرأس

.حلقاتستالبطنولمنطقةحلظت،ثمانيمنفيتكون

أ!همدشة،امنقسميغطيهاالحلقاتتلكمنحلقةوكل

بحعض،بعضهاالأجزاءاضقاءأعندوناعمةرقيقةتصبحالتى

ويتنفعص!.اضحركواجسمهثنىمنالكركسديم!شمما

علىأصدهشةاتحتتوجداختىالخياشيماطريقعنال!صكند

.صدرهجانبي

رأسه؟فيالاستشعارقرونمنزوجانوللكركند

عليهماأيصلقرفيع!تعضويننهايةفيعيناهتوجدبينما

مئاتمنتت!صنان،مركبتانالعينانوهاتان.الساقان

قرونوتتحرك.ببعضبعضهاالملتحمةالعدسات

عنبحثاباممتمرارالمرحجتينالعينينوساقاالاستشعار،

الأرج!اوالاستشعارقرونوتغ!!الأعداء.واتقاءالطعام

يم!صهطريقهاعناكتىالحسيةالشعيراتملاي!توالصدفة

تحديدفىتساعدهاكتىالكيميائيةالموادعلىالتعرف

الطهعام.موقع

الكركندجسم

صاءا!دالمحلصا

ا!صدالملأمسحعاراضلى
ا!صصح!-ا

الكركندلأنثىالأسفلالجانب

الشىأرب

اطمتيحل

أربعة،المتصلةالأرجلامنأزواجخمسةوللكركند

للكركندوبالنسبة.المشيفييستخدمها،رفيعةمنهاأزواج

،الرأسأماميمتدالذي،الخامساشوجيكونالحقيقى

سميكالخلبينهذينأحد.غليظينبمخلبينويشهيسميكا

يكونبينمابمالفريسةلتمزية!تستخدمغليفةأسنانوذو

إلىالطعاملتقطعحادةأسنانوذاصغيراالاخرالخلب

نفسهالجانبفىأس!صيراالخلبيوجدو!،صغيرد.أجزاء

مخلبهيوجدبعضهاأنإذال!صكند،أجناس!أحس!بأضسبةبا

جانبهفيمخلبهيوجدالاخروبعضهايمن،أ!اجالبهفي

الكركندفيورفيعةطويلةالأماميةأبالخاوت!صنا!لأيسر

الأشواكمناسمهيتخذالذيأضوعاهذاويعيم!.أسشوكيا

فىالممتدةالساحليةالمياهفيصدففعلىالموجودةالحادة

العالم.مناطقغالبية

الكركندحياة

الشاطئ.منقريباالمحيطهات،قيعانفى!ندال!صيعيش

بينماتتراوحأع!اقفيأ!همحوراتحتأرحفرششيختبئ

،اليومطوالهذهمحابئهفىالحيوانيبقىر.م81:37.

الخلبانويظلالخبأ.مدخلحارجستشعارالاقر:نمحر!صا

الخبأ.منتقتربفريسةأيةعلىالإنقضاضحاهزين

الصغيرةوالأسماكوالقواقعبالسرطاناتالكركندويتعذى

الكركنديخرجالليلوفي.الأخرىاالكركندوأنواع

.الطعامعنباحثاالمحيطقاعبامتدادمتحرحصا،

وأالكبيرةكالأسماكعدو،منهيقتربوعندما

ضرباتبوساطة،بسرعةمخبئهإلىيتراجعالأخطوط

ذيله.منقوية

مرةبيضهاالكركندتضئأنثىالكركند.ع!غار

ماالواحدةالمرةفيتضعوقد.سنت!!كلفقصأواحدة

أكثر،أوبيضة001!...000.05ب!تيتراوخ!

الأنثىوتحملوالعمر.للحجموشقاالبيضعددوتحباين

21إلى11مابينتتراوحلمدةالذيا!انحناءتحت،البيض

أنتىتقومللفقعه!جاهزاالبيضأصبحومتىشهرا.

البيض.قشورمنوإخراجهاالصغاربتحريكالكركند

إلىالصغاروترتفعتقريبا.ملم8المولودطولويبلغ

أسابيع5إلى3بينتتراوحلمدةوتسبحلتطفو،السطح

للطيورسهلةفريسةتكونهذهالفترةوخلالتقريبا.

ذأسكبعدتغطسثم.الاخرينوالأعداءوالأسماكالبحرية

ويعيش.هناكحياتهابقيةتقضيحيث،المحيطقاعإلى

عافا.عشرخمسةمنيقربماإلىأحصكندا

عدة(صدفتهمن)يتخلصالكركندينسلخالنمو.

بعدالأولىصدفتهمنويتخلص.نموهفترةخلالمرات

أكثرأومراتثلاثينسلخكما،الفقسمنيومين
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الكركنديقوم،ألانعسلاخوعند.الأولالشهرخلال

وبذلكعضلاتهببسطيقومثم.صدفتهلتليينمادةبإفراز

فترةالعمليةهذهوتستغرقمنها.ويخرجالصدفةيشق

نمتالتي،الجديدةالصدفةوتكونتقريبا.دقيقةأء

يجعلمما،حمايةأيةلهتوفرولا،مرنةالقديمةتحت

نأإلى،الفترةهذهخلالأعدائهمنيخمفىالكركند

الصد!الجديدة.تتصلب

.القشرياتأيضا:انظر

عاصمةوهي،العراقشماليفىتقعمدينةورعوك

تمحيث،الشماليةالبترولحقولومركز،التأميممحافظة

المدينةتشتهرولذلكغربها.فيللنفطحقلأولاكتشاف

البتروكيميائية.وبالصناعاتالنفطبصناعة

بلغحيث،العراقمدنكبرىرابعةكركوكوتعد

عامإحصاءحسب،لسمة/000535سكانهاعدد

عامفينسمة000/009منالعددواقتربأم،779

جملةمن%4حواليكركوكسكانويشكل.أم399

.العراقسكانعدد

شمالفيالكرديةالمجموعاتعاصمةكركوكتعد

.العراق

ولهاحجمها،بكبرتتميزطيورعائلةاسمالكركي

مناطقفىالطيورهذهوتعيش.طويلةورقابسيقان

أمريكاعدافيما،العالمربوعمنكثيرفيالمعستنقعات

طائرالكركيطائرويشبه.الجنوبيوالقطبالجنوبية

إلىورقبتهرأسهيمدالكركيفطائر.الطيرانأثناءالبلشون

شكلعلىشنيهماالبلشونطائرولكن،طيرانهأثناءالأمام

)3(.اللإنجليزيالحرف

الطويلتينبساقيهالكركىطائريتميز.الخارجيالهظهر

أطولارتفاعويصل.الطويلينومنقارهورقبته،النحيلتين

حواليإلىوأقصرهاأم،،5حواليإلىالنوعهذامنطائر

.م2،ءإلىالجناحطوليصلأنويمكنواحد.متر

هذاألوانوتتباين،الشكلفيالأنثىعنالذكرولايختلف

والبعض،غامقرماديوبعضهاأبيضفبعضها،النوع

الجلدمنغطاءلهاالكبيرةالميوراومعظم.بنيالاخر

.الرأسفوقالأحمر

فيتعيع!التيالكركيطيورمعظمتهاجر.العادات

إلىالشمالفيموطنهامنالشماليالكرةنصف

الأصليموطنهاإلىوتعود.الخريففصلفىالجنوب

فيالكركيطائرمنأخرىأنواعوتظل.الربيعفصلفي

القويصوتهاصدىويمتد.العامطوالالدافئةالمناطق

الطيوروتنادي.كبيرةلمسافةالبوتصوتيشبهالذي

أثناءأفواجهالتجميعربماطيرانها،أثناءبعضابعضها

.الهجرةرحلة

أعشاشهاإليوصولهابعدالكركيطيورتتزاوج

وتلتف.والانتىالذكريرقصالتزاوجوقبل.الأرضية

وأجنحتهابعضهاحولدائرةشكلفيبالتناوبالطيور

الهواء.فيوتقفزرؤوسهاوتطأطئ،مفتوحة

أحدفيالضحلةالمياهفيأعشاشمهاالكركيطيورتبني

خالية.رطبةأخرىمنطقةأيفيأو،البركأوالمستنقعات

الحشائشجمعفيوالأنثىالذكرمنكلويشترك

فوقوتكومها،الأخرىالنباتاتمنوغيرهاوالأعشاب

الفصل.خلالاثنتينبيضتينعادةالأنثىوتضع.رابية

البيفوالصغار.رعايةفىالأبوانويشترك

والقواقع،والحشراتبالضفادعالكركىطيوروتتغذى

الافاتمنالطورهذهوتعتبر.الأخرىوالنباتاتوالحبوب

حقولمنالحبتلتقطلأنهانظراالمناطقبعضفي

المزارعين.

الكركي.مننوعاعشرخمسةيوجد.الكركيأنواع

هناكولكنوأوروبا،واسيا،إفريقيا،فيمعظمهايعيش

الشمالية.أمريكافييعيشانفقطنوعان

جزءوفيأوروباشمالطفيالشائعالكركيويتناسل

أبيضبخطويتميز،رماديجسمهولون.آسيامنكبير

الذيساروسالكركيطائرأما.الرقبةحتىالعينمنيمتد

منواحداويعد.غامقرماديفلونهالعميا،جنوبفييعيعش

عندالمقدسةالطيورمنوهو.الكركيطيورأطول

الطورهذهمنزوجمشاهدةأنيعتقدونلأنهمبمالهندوس

مايعرفأو،الأسترالىالكركيويتميز.الحظتجلب

ويتميز،أحمرينورأسووجهأخضر،بتاجبالبرولجما

منوقنزعة،الجسميغصداكنبريشالإفريقيالكركي

هذارقصاتأنالمعتقدومن.الرأسعلىالفاغالريحق

إفريقيا.غربشمعوبلرقصاتنموذجاتشكلالطائر

تبنيالناعقةالكركىطيوركانت.الماضىفى

وكندا.المتحدةبالولاياتالبراريمنطقةفىأعشاشها

عشرالتالممعالقرنخلالتختفيالطيورهذهوبدأت

أعشاشها،أماكنع!ىالمستوطنونزحفعندما،الميلادي

!مواحدفوجإلاهناكيكنلم،ام549عاموبحلول

طيورالقوانينتحميالحاضر،أصققأوفي.طائرا12

طيورمنالنوعهذابتربيةالعلماءويقوم.الناعقةالكركى

.العمرانعنالبعيدةالأماكنوفيالألممر،فىالكركي

الناعقةالكركىطيورمنطائرا571حوالييوجد،واليوم

الأسر.فيطائرا55وحوالي،النائيةال!ماكنفيتعيش

أمريكافيالطيورأندرمنواحدايشكلمازاللكنه

الشمالية.
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يإحدبهـاندهيكالمعروفالكركي

احتمرقيةصاوالجنوبيةاجةاحشماابالمناطق

:سلعروسما،زشمالياجةاخممااأمريكا

أس!.01طوا،

!

!-صيرحموء!ول

فيطائرأطولاجمين(اأ)إالناعقالكركي

8.1ب!تافيحطوليترارح.الشماليةأمريكا

إلى2.1ديرالطهائرطولويتراوحم4.2إلى

شمالفىععتمهالكركىطائرويشىأم.5،

.تكساسفيالشتاءويقضىكدا،

يوجدهـلرساالكركي

الهندمن،

طوليبلغ
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فيأعشاشها،ساندهيلأنوأعمنالكركيطيوروتبني

وكذلك،المتحدةالولاياتوشمالوكنداروسياشمالي

هذهوتهاجروكوبا.،والمسيسيبيوجورجيا،فلوريدا،في

001)000منأكثرتضمقد،ضخمةأسرابفيالطور

تجفيفبعدنادراالكركيطائرأنواعأصئكددوقدطائر.

زراعتهابهدفالمناطقمنكثيرفيالمعستنقعات

وا!شيطانها.

الطائر.:أيضاانظر

(.الماضى)نىالكركي،الرافعةانظر:.سالدهيلكركي

(.الخدمةوعمليات)الزراعةالعنبانظر:.اووم

.كرم،ملحمانظر:.طحمكرم

المعتقداتمنالعديدفيمفهومأوفكرةعرما

نأالمعتقداتتلكأتباعيزعم.واليانيةوالبوذية،الهندوسية

تذكر.أخرىمرةوالميلادالموتمنمستمرةدورةالوجود

فيلأعمالهنتيجةهيالشخصحياةأحوالبأنتعاليمهم

تحددالحاليةالناسأفعالفإن،وبالمثل.السابقةالحياة

فيأو)الجنة(السماءفي،العالمهذافىمستقبلامصيرهم

النار.

الفرد.عليهايولدالتيالهيئةكرمامعتقداتتحدد

درجةفيأخرىمرةالميلادإلىالجليلةالأفعالتؤدي

قدالدنيئةوالأفعال.ثريرجلصورةفيربما،أعلى

.حيوانأوعبدصورةفي،أخرىمرةالميلادإلىتؤدي

التصرفتشجعكرماعنالمعتقداتفإنوبالتالي

فيالجطئرةالحالاتتبيننفسهالوقتوفي،الأءقي

المجتمق

الهدفأنواليانيون،والهندوس،البوذيونيعتقد

الدنيوية،بالأشياءالروابطكلاجتثاثهوالأسمىالديني

عندما)كرما(.الأفعالعواقبمنالنفستحريروبالتالي

عندموكشاتسمىالخبرةمنأعلىدرجةالفرديبلغ

البوذيين.عندونيرفانا،الهندوس

م(.3941؟هـ،998-؟)الكرماستي

أصولى،المذهبحنفيفقيهالكرماستيالحسينبنيوسف

محارباكان.بالقسطنطينيةالقضاءووليبالتدريساشتغل

للسنة.ناصراللبدع

علىوحاشيةالأمول،الوجيزفى:مصنفاتهمن

الوقاية.شرخ

الكرمانى.جديعانظر:جدء.الكرمالي،

-)662إبراهيمبنمسعودالكرمانى،

إبراهيمبنمسعودم(.4731-21هـ،48763

ويكنىالدينبقواميلقب.حنفىأصوليفقيه.الكرماني

فيهاعلمهفتلقىهـ،072سنةمصرقدم.الفتوحبأبي

علىوعكفالأزهربالجامعوأقامللدراسةوانقطع

أصبحثم.بالتفوقشيوخهلهوشهدنبغ،حتى،الدرس

كان،الفتوىإليهوأسندت.الطلابعليهفأقبل،يدرس

فىالمغنىعلىحاشيةلهالحجةقويالالمشنباطحسن

الفقهفيالدقائقكنزوشرحللخبازي،الفقهأصول

الحنفي.

مخترعأم(.827-)1753صمويلكرمبتون،

عصرإلىأدىمماوحسنها،النسيجغزلآلةطوربريطاني

وبعدأم771عامفي.البريطانيةالنسيجصناعةفىجديد

جمعالذياختراعهكرمبتونأكمل،العملمنسنوات

صمموقدالماء.والةالغزلدولابوهمامعا،آلتينمبادئ

تأخيرطريقعنوذلك،الخيطانقطاعمنقللمغزلحامل

كرمبتونآلةعلىوأطلقغزلها.سمحتىالخيوطعلىالشد

نأكماآلتينبينمنهجيناكانتلأنها،الميولاسمالجديدة

امتيازبيعفىكرمبتونأخفقوقد.حيوانينمنهجينالبغل

وفي.المواصفاتلقاءجنيها76سوىشقاضولم،الميول

الحكومة،منتعويضاجنيههر...مبيغتلقىأم813عام

.والمشروعاتالتجارةفيبعدفيماخسرهأممنه

بإنجلترا.نشسترمامنبالقرببولتونفيكرمبتونولد

لملكنهصغيرا.كانعندماالغزلدولابيستعملوكان

تعملغزلآلةأولكانتكرمبتودصمويلاخترعهاالتيالآلةاغول

الماء.لقوةتعملكالتتلتالتيالآلةلكنيدويا.
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يصمماأنوقرر،الانقطاعكثيركانالخيطلأن،يحبهيكن

الصناعية.الثورةان!.أفضلغزلآلة

ضعيفةساقذاتشجيرةالعادةفيتعنيلفظةالكر!

تسلقيمكنهاال!صوموبعضمايسندها.تتطلبومرنة

بهاكروموهناك.الأحرىوالأشجاروالتعريشاتالجدران

بهاكروماهناكأنكمامايعسدها.حوليلتفأ!لبيجزء

مننوعانوهناك.تتسلقهالذيبالشيءيلتصققرص

ا!عرشة،أخبتةاأيضاوتسمى،الخشبيةالكروم:الكروم

:في.الخشبيةالىصوممنالعنصويعتبر.العشبيةلكروك!وا

بش!ض!قصيرةالخشبيةأ!صومات!ضن،الاحيانبعض

ت!صنوأحيانأ.نفسهاإسنادمنيم!سنهاأسذياالأمر،ملحوظ

بينالتفريقالصعبمني!ضلىماوغالبا.شجيرةطولفي

منالمعروفةالأنواعوتضما.الشجيرةوبينال!صرمةهذهمثل

أجقول.واوالبازلاءالخيارالعشبيةالكروم

الموسوعةفىملةذاتمقالات

لات،ا!يلوديدرولىاالمحعةرهرةاجمكازلاءا

العدراءاللبلاولأكمرارهرةنمات،ال!جمولية

أحلديةاأطوليااالحديصهـيمةالتشاحوتي

لااللإالعشقةالتسول

الصباحمحداعلية!االريالتوت

اهـهـالحلوالمعداحصاالححجل

سات،ريةالوسمتااعاصواحياابكات،ماالحي!سا

لرياسم!!لياااصمشماعاءبالدا

الاقيهفيكم12ادكرملجبليمتد!جيل.،الكرمل

إلىالشمرونواديمنابتداء،المحتلةفلسطينفىالشمالي

عنم465ارتفاعهويبلغحيفا.لخليجالجنوبيالساحل

البحر.لحمطح

-6681هـ،أ763-821)3نستاسأ،لكرمليا

ومؤلفمحقق.ال!صمليماريأنستاسالأبأم(.749

منبعداد،فىأ!در.الأديانواوالتارلوالجغرافيااللغةفي

فىالعربيةاللغةدرس.بعداديةعراقيةوأمالأصللبنانيأب

اليسوعيينالاباح!وكليةبغداد،فىالكرمليينالاباءمدرسة

.بيروتفي

واللاتينيةالفرنسية،الأجنبيةاللغاتمنيجيدكان

دراسةوالغربيةاششرقيةاللغاتبعضدرسكما،واليونانية

والفارمميةوالحبشيةوالعبريةالسريانيةوهي،أكاديمية

والأسبانية.أجةوالإيطاوالإنجليزية،والتركية

،السريرةنقى،القلبطيبأنستاس!الأبكان

،عندهمكانالخلابةللمظاهري!شلم،حياتهفيمتواضعا

منهماإليهأتىلمنيفتع،أحلماطلبةخصوصا،الناسيحب

آنذاكالخاصةالعراقخزائنأكبرمنوهي،كتبهخزانة

علىحريصاوكان.ومخطوطاتمصادرمنمافيهابكل

دعاةضدالفصحىويدابكلن،العربيةاللغةسلامة

إلىالأولىالعالميةالحربخلالالعثمانيوننفاه.العامية

وعشرةسنةمكثحيث،الأناضولفيقيصرىمدينة

أم(.1619!1)4أشهر

مراسلاعضواانتخب.لهالعلميةالهيئاتتقدير

وانتخب.أم029سنةدمشقفيأ!ربىاأسلمىاأطمحمع

سنةالقاهرةفيالعربيةللغةامجمعفيعاملاعضوا

سنةفيهعضواالألمانيالمشرقياتمحمعاختاره.ام339

فيه.عضواجنيففىالعلمىالمجمعاختاره.أم119

ألفتهاالتيالعراقيةوالنشرالتأليفلحنةفيعضواانتخ!

.أم!45سنةلغدادفيالمعارفوزارة

علىالعربيةالمجلاتفىموزعةال!صملىمؤلفات

عوادكوركيسحصروقد،وأبحاثمقالاتشكل

كتاباتهالكرمليأنستاسالأبفيهانشرالتيالمجلات

المجلاتبعضإلىبالإضافةعربيةمطبوعةومشينباثش!ت

الأجنبية.ا

بمعجمالعربيةالكلماتبمراجعةال!صملىالأباقام

الأبكانكما.الإنجليزي-أحربىاإلياسنأنصوأا!اسإ

كانالتيالرسالةمجلةكتابأشهرمنال!صمليأنستاس

والأربعينياتأضلاثينياتافياشياتحس!أحمديصدرها

فىعظيموقعاللغويةلمقالاتهوكان.العشرينالقرنمن

اللغةنقاءمعرفةتستهدفكانتلأنهاالعربالقراءنفوس

اللغويأثرهكانلذلكصحيحها.منوالإفادةأمحربيةا

العربية.البلادفىواسعا

فىالمحصنةالمبانيمننوععلىيطلة!اسمالكرملين

الرو!حيةاللفظةمنمششقوالاسمروسيا.فيالمدنمنعدد

كرملين،الكرملينمبانيأشهرومن.قلعةوتعنيكرمل

كيلونحوأطرافهتمتدالشكلمثلثمبنىوهوموس!ص.

هذافيكرملينأولبنيوقدال!جلومترونصفمترير

الحاليالكرملينأسوارعمرويرجع.أم561عامالموقع

موسكوأصبحتحينماعشرالخامسالقرنأواخرإلى

.مرةلأولروممياعاصمة

.الانتباهتشدمشاهدعنالخارجمنالكرملينيكشف

المبنيةوبواباته،العديدةالذهبيةقبابهتلكمشاهدهومن

السوربينالملحوظوالتباين،مدرجةأبراجشكلعلى

بهماتتسموبيناشهبةعلىيبعثوالذيبالمبنىالمحيط

الأشكالوتعطي.وغموضفخامةمنالسوروراءالمباني

بالقوةانطباعاالوفيرةوديكوراتهللكرملينالمتنوعةالمعمارية

.الكبيرةوالموهبة
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الضين.ال!صملينأبراجأحدفودوفزفوديالا،برجالمقدمةفىويظص.المعماريةالطرزم!متنوعةمجموعةعلىيحتويموسكوفيالكرملينمبنى

الكبير.الكرملينقصراليمينعلىويظهر.الأسلحةمخزنيظهوالبرجيساروعلى

السادسالقرنوأوائلعشرالخامسالقرنأواخرفي

جميعومنإيطالياشمالمنالمعماريوناستدعيعشر

وقام.الكرطينفىبأعمالللاضطلاعروسياأنحاء

قامواكما.الكرملينتحصيناتبتعزيزالإيطاليونالمعماريون

وقصرأم(4د!-9ا)475الصعودكاتدرائيةببناءأيضا

شيدهالذيالناقوسوبرجأم(،194-1)487جوانوفيتايا

الملاكوكاتدرائيةأم(،5-80ا05)5الكبيرإيفان

وج!إلمعماريونام(.05-0519)5ميخائيل

بعصرالخاصالكلاسيكيالإيطاليالوازبينالإيطاليون

بدرجةالتقليديالطالغذاتالروسيةوالأشكالالنهضة

فيالبشارةكنيسةبناءفىاستخدمتالتيكتلكأكبر،

م(.9841-841)4الكرملين

أبراجتوسيعجرىالميلاديعشرالسابعالقرنوخلال

الكرملينمبانيومنزخرفتها.وأعيدتومبانيهالكرملين

أم(،أ-636)635تريمقصرالمرحلةتلكفىالرئيسية

الثامنالقرنينوفيام(.56-4615)5البطاركةوقصر

الباروكطرازاتخذلكنهالتشييدا!شمرعشر،والتاسععشر

فيالشهيرةالمبانيومن.الجديدةالكلاسيكيةالأشكالثم

وبرجأم(،017-736)2الترسانةمبنىالمرحلةهذه

الشيوخومجلسام(،07-0177)ءمينشكوف

)1838الكبيرالكرملينولمحصرام(،-787أ)776

ام(.984

أبوابالشيوعيونأغلقالعشرينالقرنأوائلوفي

الرئيسيالمركزوجعلوهالناسعامةأمامالكرملين

واستخدمتالكرملينمنأجزاءفتحوأعيد.لحكوماتهم

لوحاتالكرملينكنوزوتضم.أم9هءعامقوميامتحفا

.القياصرةيستخدمهاكانوتيجانومجوهرات

موسكو.:أيضاانظر

تفمثوديكيةىرومانيةطوائفعدةأعضاءالكرمليون

الثانيالقرنفيالكرمليينحركةنشأتونساء.رجالأ

جبلفييعيشونالرجالمنجماعةيدعلىالميلاديعشر

تبنىام،902عامحوالىوفي.المحتلةبفلسطينالكرمل

والكفارةالعزلةعلىيؤكد(للحياة)برنامجانهجاالرجال

أخوةاسمأنفسهمعلىالرهبانهؤلاءوأطلق.والصلاة

الكرمليونبدأالوقتوبمضي.كرملجبلسيدةسيدتنا

الوعظليتضمننهجهممنوعدلواأوروبا،إلىينتقلون

فيالنساءطوائفوظهرت.التنصيريوالعملوالتعليم

النصرانيةالإصلاحاتوقادت،الميلاديعشرالثالثالقرن

الصليبحاملجونوسانتتريزاسانتيدعلىتمتالتى

مستقلةفروعإنشاءإلى،الميلاديعشرالسادسالقرنفى

إلىيعودواأنفيرغبواالذينوالنساءالرجالمنلكل

منلأنبمالحفاةباسمالفروعهذهوتسمى.الأصليالنهج

.الصنادلارتداءأعضائهاعادة

وأورو،،،آبفىيزرعالخضارمنشمائعنوعا!ب

الوثيقالارتباطذاتالورقيةالخضراواتمنوهووأمريكا.

واللفت.اللارؤيسيوالكرنببروسلوقرنبيطبالقرنبيط

الأبيض:الكرنبمنأنواعثلاثةهناك.الكرنبأنواع

متقاربةالنبتةأوراقوتنمو.سافويوكرنبوالأحمر
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حمرصلأ.رامدأسااضحودلةمتثاتسموأ؟راقد؟ساتالكرنب

!عد.طعام

الأبيض!الكرنبأوراقوت!صن.صلبامدورارأسالتكون

تظهربينما،واضحةقهاعروولكن،ناعمةعادةوالأحمر

الأبيفوال!صنب.منقطةأومجعدةسافويكرنبأوراق

معظهمفىرواجاالأكثرالموعالشاحبةالخضراءالأوراقذو

شكلفىومطبوخاالسلطاتفىنيئاالناسويأكلهالبلدا!.

الآحمرالكرنبيحظىلابينمامخللاأوساخنخضار

أرزياباشواخالأرحوائشاال!حمراللونينإلىالمائلةبأوراقه

مطبوخأ.أونيئاأيضاص!يؤولكنهالأبيضالكرنبيلقاه

يسمىماأمامذاقا.الأطيباهوسافويكرنبكانوربما

حقيقياكردباليسفهوفسر(ال!ص)ملفوفالصينىالكرنب

بالكرفس.شبيهةسيقاناالطويلةالرفيعةأورا"شهتشكلإذ

فيتحاريايزرعالذيالكرنبيعد.الكرنبزراعة

ذإلحشتين(بمفينموهدورة)ي!صملمحولأنباتاعاديةظروف

الأرضفيويتركونهاسنةشيالنبتةالبذورمنتجويزرع

بعضوفيبذورا.النبتةالربئتنتجوفيالشتاء،خلال

باردلطقستعرضتأضياالكرنبنباتاتتنتجالأحيان

القابلةالكرنبوسرؤمنبدلآبذورا(م01315)

أنواعتطوير،ذلكمعأصنباتامربواستطاعوقد.للتسويق

المنخفضة.الحرارةلدرجاتمقاومة

والبركوليالقرنبيطبذوروتشبه،صغيرةالكرنببذور

ذاتالمناطقوفى.الأخرىاالمشابهةالنباتاتأويسياللارؤ

الحقلفيالبذورزراعةالمزارع!تمعظميفضلالمعتدلالمناخ

مسافةبينهاتفصلصفوففيالبذورويبذرونمباضرة،

العماليقوم،الصغيرةالنباتاتتنمووعندما.تقريباسم09

إلى4ءبينتتراوحمسافةليتركواالصفوفبتضييق

الموسميكونالتيالمناطة!وفي.النجاتاتبينسم6.

بيوتفيالبذورالمزارعونيضعقصيرا،فيهاالزراعى

صغيرةصناديقفيالبذورويزرعون.مستنبتاتأومحمية

البذورتنبتأنوبعد.مسطحاتتسمىأمحمقاضحلة

مسطحاتإلىأضباتاتابنقلأمحمالأيقوم،قصيرةبفترة

نبتةكلبينسنتيمتراتخمسةيتر!صنبحيثأحجر

أسابيعأربعةبينتتراوحأخرىلمدةالنباتاتوتنمو.:أحرى

نبتةلكلولابد.الحقلإلىلنقلهاالع!اليقومثمستةإلى

فيها،تنقلمرةكلفينفسهاتثبيتتعيدأنمنذلكمع

الذينوخاصةالمزارعونيقومأ!دأ!كنموها.يعوتزهذا

الكرنببذوربوضع،معتدلمناخداتمناطة!فييعيشون

البيوتفيالزراعةمنتكلفةأقلهدارمباشرةالحقلفى

التىالبذرةفإنكذلكبعد.منالنبتةنق!!ثمأولآالزراعية

نباتاتمنأفضلجذوراتنبتمباشرةالحقلفىتزرع

نأإلا.الزراعيةالبيوتمنالحقلإلىتنق!ا!أ!ضنبا

للزراعةأضمنأسلوبايعدالحقلإلىبعدمنأضقلارأسشتلا

بدلآالصهسغيرةالنباتاتشراءغالباالحدا!لة!أصحابيفضلو

البذور.شراءمن

الكرنبنباتاتتتعرض.والأمراضالحشرات

واليرقانةالكرنبودودةال!صنبوأنشوطةبالأرقةللإصابة

تأكلالحشراتوبعض.الحشراتمنوغيرهاالقطعاء

اسميطرةويمكن.الرأسشكلتدميرإلىيؤديمماالأوراق

تصيبالتيوالأمراض.الحشريةلالمبيداتالحشراتعلى

حشرةوهناكالبيضاء.الفراشةالكرهـ!مهاتصبالتيالحشرات

المبرقشة.الكرنبنحلةهىالكرنبنماتاتتؤديأحرى

+ص!حيبييه

!،ج--ء/ببر
صصحمصيريمء+3

11!/*لحلم"*./؟%م!

إجمرج!خ!!لأبر!ق

--!!ص!ت:
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الجذور،وقروالسوداء،العرضيةالجمرةتتضمنالكرنب

السوداء،والعفونةالفسيفساء،وداء،العفونةوفطر

المرضي.والاصفرار

التيالأمراضمنالمرضيوالاصفرارالجذورقروويعد

منأنواعتطويرمنالعلماءتمكنوقد.التربةتحملها

المرضي.للاصفرارمقاومةالكرنب

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المسوقالكرن!الساقيالكردبالبركولي

اللفتالصينيالكربالخردل

اللارؤيسيالكرنبالقنبيط

البلادفيالبريالنباتان!:.الحيارىكرب

(.الحبارى)كرنبالعربية

اورا!ن!ضاوات!صيلةمننباتقياولا!ب

ويأخذ.تؤكلالتيالغليظةساقهعلىللحصولويزرع

وفي.بقليلالارضفوقوتنمو،البصلةشكلالساقأعلى

بإضافتهطهودونالبصلةهذهلبيؤكلالأحيانأغلب

وأبالغليأوبالبخارإماطهوهأيضاويمكن.السلطاتإلى

ماحدوإلىشكلهافىاللفتثمرةالبصلةوتشبهالشواء.

ليونة.أكثرأنهاكماأحلىمذاقهاأنرغمطعمهافي

.العاديبالكرنبالصلةوثيقالساقيوالكرنب

فاغ،أخضرلونذاتالساقيالكرنبأنواعمعظم

سويقاتعلىالأوراقوتنمو.أرجوانيبعضهاأنرغم

المساقمنالبصليالشكلذيالجزءمنتنبترفيعة

يمكنوطازجةغضةالأوراقهذهتكونوحين.الأصلية

الشكل.بصليةساقذووهو،تؤكلالتىالنباتاتسالساقيالكرنب

وينمو.جلفيتامينجيدمصدرالساقىوالكرنبأكلها.

61بينتتراو2حرارةدرجةفيصورةأحسنعلىالنبات

وينبغييوما.06إلى05منفترةخلالوينضجم18و

منالبصليالجزءقطريبيئحينالساقيالكرنبجني

سم.8إلى5الساق

أفييسىالكرنبيشبهنباتالصيئىالكرب

الخامسالقرنمنذالصينفييزرعظل،الكرفسملفوف

رأساتشكلوسميكةعريضةأوراقذووهو.الميلادي

باكالمسمىكالنوع،أنواعهبعضورأسطويلا.أسطوانيا

رؤوستكونبينما،الأوراقوطليقمحكمغير،تشوي

تماسكا.أكثر،بوكوولقميتشيلىمثلأخرى

دعامةالصينيالكرنبمنرأسكلتتوسط

الطبقاتفىالأوراقلونويتدرج.غليظةألحمطوانية

الداخليةالطقاتفيالأبيضإلىالأخضر،منالخارجية

الكرنبيشبه.الأكلفىالناسمنكثيريفضملهاالتي

نيئايؤكلماوكثيراما،حدإلىالخحه!طعمهفيالصينى

وأالطخاجر،فيأيضاالناسويطبخه.السلطةفى

الصينية.الصحون

البارد،المناخفيصورهأفضلفيالصينيالكرنبينمو

رطبة.غنيةتربةإلىيحتاجلكنهجيدا،الصقيعوشحمل

نأإلا،الكرنبيشبهنباتاوررؤيسىالكرفب

تبدوالذيالكرنببخلاف،متراصةوغير،مموجةأورأقه

تسخنأو،الأوراقهذهتغلى.رأسشكلعلىأورأقه

مإلبطاطس.مخلوطةأو،منفردةإماوتؤكلبالبخار

بريكولي،اسمأيضااللارؤيسيالكرنبعلىويطلق

،القصيرةاللارؤيسيالكرنبنباتاتوتنمو.وكولورت

النوعيصلقدبينماسم،4.إلي03منارتفاعهاليصل

سم.7وه06بينيتراوحارتفاعإلىالطويلةالساقذو

البارد.الجوفيتزرعبذورمناللارؤيسيالكرنبينمو

المزروعةالنبتةبتخزينالأقطاربعضفيالمزارعونيقوم

الوقاءانظر:.باردةمنابتأو،حاضناتفيتربتهامع

لعدةبعصارتهامحتفظةخضراءالأورأقوتبقى.البارد

خضارلأنهإضافيةبقيمةاللارؤيسىالكرنبويمتازشهور.

فيتاميناتمصادرأغنىأحدوهوالشتاء.أثناء!وافرأخضر

التربةفيأفضلبشكلوينمو.وجالمركببوأ

.الامتصاصوجيدةالخصوبةالمتوسطة

الكرنب.:أيضاانظر

شمبيهطعملهالخضراواتمننوعالمسوقالكردب

ويؤكل،القرنبيطبنباتعلاقةوله.الكرنبنباتبطعم

طهيه.بعد
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رؤوسش!ولعلىيكولىر.احدائه!!ييحموساتاللسوقالكرنب

.أساتاساقع!تحموالتىالصغيرةال!صب

أس!صنبايتكونحيثطويلةساقالنجاتولهذا

المب!صالكرنبوينمو،الأورأتأسفلعندالمسوق

أحصنباثمارتنموالموس!اأواخروفي.اكتربةمنبالقرب

أحصنبايشبه،أسساقاأعلىقربالأخرىالمسوق

وينتج.صغيرةصورةعلىالعاديال!صنبرأسالمسوق

عمليةيسهلممامنظمةبطريقةالنباتهجينبعض

.حصاده

نفسوله.وح،ب،أبفيتامينغنىالمسوقوالكرنب

منأغلىانهإلاالكرنبفىالموجودةالغدائيةالقيمة

.سعرهفيالكرنب

ويمكن.الساقمنقطفهاطريقعنالبراعمحصاديتم

.مرةمنأكثرالنباتنفسمنالحصادإعادةعمليةتتمأن

منأكثرالحصاديمكنالجووبرودةالموسمطولحالةفي

وطيبة.خصبةأرضفىزراعتهتستحسن.مرة

الكرنب.:أيضاالظر

فييوجد.دينةساقذونباتالئثنا!ب

الشمالية،أمريكاووسطشرقفيالمنخفضةالمستنقعات

لألىالملعمرةالنبتةعليهولطلق.النفاذةالنتنةبرائحتهويعرف

الكرنبوجذور.سنةكلجديدةمميقاناترسلجذوره

أوعنقودسنبلةفيأ!غيرةاأزهارهوتنمو.وحشنةضخمة

اللونبنيبعضوويحاط.الطرفمستدقطويلزهري

قفيحيطشبهوهوالكا!ؤر،يسمىالنباتورقةيشبه

النخل.فيالطلعةكافورمثلالأزهارأشكالببعض

كريهة.رائحةالكافورهذامنوتنبعث

03بينطولهاويبلغعريضةالنتنالكرنبنباتأوراق

عناقيد.شكلعلىأوراقهوتنمو،سم9و.

-1881)فيدوروفتشرألكسند،كرنسكي

عامالروسيةالثورةفيالأوائلالقوادأحدأم(.079

حكومةاتهمتهمالذينعنيدافعمحاميااشتهر.أم179

بالقيصرأطاحتالتيالثورةوبعد.التوريبالنشاطالقيصر

الروسيالتقويمحسبفبراير)17ام179مارسفى

الوحيدالاشتراكىالعضوصنسكىكانأغديم(،ا

،للحربووزيراأطعدلأصئوزيرا.المؤقتةبالحكومة

بالنسبةحاسمةتكنلمح!صمتهأطوزراء.رئيمسئاأخيراو

.والأرضوالحبزالسلامحيتصأصتمعباأبططا

بالتقويمأكتوبر25)الموافقام179نوشمبر7في

بحكومةالشيوعيونالبلاشفةأطاح(القديموسىأا

ما049عاموفى،باريسإليكرنس!يفر.كرنسكى

كرنسكيوأصبح.الامريكيةالمتحدةأصلاياتاإلىانتقل

أداروقد.والسلاموالثورةللحربهوفربمعهدعضوا

المعهد.فيالروسيةالثورةبشأنمشروعخطةكرنس!ي

يوليانوفسك(.)الانسمبرسكفيكرنس!يولد

والعزفوالرقصالغناءيتضمنمهرجانا!فل

الألوانزاهيةصاخبةمواكبأإالإضافةدااطوسيقى

ملابسالناسمنالكثيريرتديمازعادة.الشوارخثتصوأ

منصاتذاتعرباتالشاركينبعضويستقب!!،غريبة

لعدةعادةالكرنفالاتوتستمرخصيصا(.معدلة)عربات

الرقصحفلاتمثلترفيهيةفقراتتتضمنوقد.أيام

التن!صية.لسبالملا

فيالأوروبيةالوسطىالعصورفيالكرنفالاتعرفت

وكانتوأسبانيا،إيطاليامثلبمكاثولي!جمةرومانيةدول

الصومموسمتسبقالتيالأيامفيتقامللمرحمنا!مبات

مننشأالكرنفالأنالخبراءبعضويعتقدال!جير.النصراني

وكانالشتاء.منتصففييقامكانقديمرومانيمهرجان

عنالناسفيهيتخلىالذيالوقتهولديهمالكبيرأصوما

الدسمة،الأطعمةأكلذلكفىبماومتعهاالحياةمباهج

إمتاعفيالأخيرةفرصتهمهوالكرنفالكان،ولذلك

تكونماوعادة.الفصحعيدحلولحتىأنفسهم

منالعديدوفى.اللامسؤولللتصرفمبرراالكرنفالات

.وهناكهناوالماءالطعامالناسيرميالدول

جراسمارديكرنفال،اليومالكرنفالاتأشهرمن

الفنيةوالمهرجانات،المتحدةبالولاياتأورليانزنيوفي

الأرجنتينوشمالىوبوليفياالبرازيلفيبالألوان

قبيلعندهمالكرنفالاتهذهمعظموتقام.وال!صاريبي

يومفيذروتهاألاحتفالاتوتبلغ،مباشرةالكبيرالصوم

البرازيلفيجانيروريوديكرنفالويشتهر.المرافعثلاثاء

الراقصينمجموعاتفيهاتتنافسالتيالسامبابفرق
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منرقصاتهمموضوعاتمستمدينوالموسيقيينوالمغنيين

البرأزيلي.التاريخ

منأخرىأوقاتفيالكرنفالاتتقامأخرىدولوفي

الساعةفييقامبألمانياكولونفاشينجفكرنفال.العام

اليومصباحمنعشرةالحاديةوالدقيقةعشرةالحادية

نوتيئمهرجانيقامبريطانياوفىنوفمبر.منعشرالحادي

شهرأسبوعنهايةعطلةآخرفىلندنغربيفيهيل

فيالغربيةالهنديةالجاليةتقيمهمثيرحفلوهو،أغسطس

ملابسفيهوتستعرضالزوار،آلافويجتذب،الشارع

موسيقىتؤديوفرقمبهرجةومواكبالألوانزاهية

الكاريبية.الإفريقيةالموسيقيمنأخرىوأنواعالريجي

.ام469عاممرةلاولهيلنوتينجكرنفالأقيمقدوكان

(؟المصريةالهودألو)تماثيلالهولأبوان!:.معبد،الكرئك

)الآدهةالقديمةمصر،الأولسيتىبمالثالثتحتصى

(.والإلاهات

دليورانيومالأساسيةالمعدنيةالمصادرمنواحدالكردوتيت

،2هىالأصفرالخاملهذاالكيميائيةوالصيغة.والفاناديوم

علىالصبيعةافيالخامهذاويوجددأ(.2)20كلأ(.2)03+240

عريضة.رقيقةكبلوراتالأحيانبعضوفي،مسحوقهيئة

المياهلتفاعلنتيجةشكونالكرنوتيتأنالجيولوجيونويعتقد

اليورأنينيت.معالأرضباطنإلىتتسربالتيالسطحية

المعدنالكرنوتيتعلىيطلقونفإنهم،السببولهذا

الولاياتفيالكرنوتيتترسباتأهموتوجد.الثانوي

الولاياتترسباتوتوجد.أوزبكستانوجمهوريةالمتحدة

حيثكلورادو،هضبةفىالأربعالزوايامنطقةفيالمتحدة

وأريزونا.ونيومكسيكوويوتاهكلورادوولاياتتلتقي

بالطريقةتتشكلمعادنمععادةالترسباتهذهوتوجد

التايوياميونيت.وأهمهانفعسهابم

مرتفعاتمنطقةفيكروتممنطقة.مئطقةعرو،

شمبهمنطقةوهيإفريقيا.جنوبفيالشرقيةالكابمقاطعة

صحراوية.

الصغيرةكرو:قسمينإلىكرومنطقةتقسيميمكن

عرضاكم06الصغيركروأبعادتبلغ.الكبيرةوكرو

تسمىجباللمملسلتيبينتقعطولأ.كم25و.

لنهرعديدةروافدفيهاوتحري.اللانجبرجوالسوارتبرج

)دافئة(متوسطةحرارةبدرجاتالمنطقةتتميزالجوريتز.

تلكفينعامة06!...منأكثرتحفظ.قليلةوأمطار

تجارية.لأغراضالمنطقة

وهي،سوارتبرجشمالالأكبرالمنطقةالكبيرةوكرو

المطر.ظلمناطقانظر:المطر.ظلفيلوقوعهاعموماجافة

تتراوحالأمطار،منكمياتوستبيوفورتمدينةتصيب

منعديدةأنواعتنمو.السنةفيملم003و051بين

وقد.والضأنالأبقارالمزارعونويربي.المنطقةفيالنباتات

وتفاقمالتربةتعريةإلىالمناطقبعضفيالجائرالرعىأدى

فيالأدنىهيكروفىالحرارةودرجة.الفيضاناتخطورة

مدينةفىالحرأرةدرجةمتولممطويبلغإفريقيا.جخوب

معدلأعلىوفيهام،-6يوليوشهرفيليلاسوذرلاند

والمزارعالهواءبطواحينالإقليميتميزأيضا.الرياحلسرعة

المعزولة.

الطفلمنيتكونكرولصخورالجيولوجيالتركيب

نظامأكبروهو.الطينيوالحجر،الرمليوالحجر،الصفحي

052إلى051قبلوترسبإفريقيا،جنوبفيجيولوجي

تقليدئاالكبيرةوكروالصغيرةكروفيالمشوطن.سنةمليون

والخويخيين.السانشعوب

)نبذةيوغوسلافيا؟كرواتيا:أنظر.دقمعب،لكرواتا

.(تاريخية

أعلنتوقدأوروبا،شرقيجنوبدولإحدىكرواثيا

في.أم199عام)سابقا(يوغوسلافيااتحادعناستقلالها

الصربمملكةمنجزءاكرواتياأصبحتأم189عام

باسمبعدفيماعرفتالتيوالسلوفينيينوالكروات

دولةيوغوسلافياأصبحت،أم469عامفي!غوسلافيا.

كرواتياكانتجمهوريات!متمنتتكونفيدرالية

نشوبإلىالاتحادعنكروأتيااستقلالأدىوقدإحداها.

هذاعارضتالتيصربياوبينبينهاام199عاح!حرب

ثلثنحوالصرباحتلالإلىأدىالذيألامر،الاتجاه

عليهالاتفاقتمالذيالنارإطلاقوقفرغمكرواتياأراضي

.أم299عامالدولتينبن

عددويبلغ2،كم56)538كرواتيامساحةتبلغ

الشمالمنويحدها،نسمة000.1/084نحوسكانها

والهرسكوالبوسنة،الشرقمنوالصربوالمجر،سلوفينيا

ومدينة.الغربمنالأدرياتيكيوالبحر.،الجنوبمن

والحضاريالسياسيالنشاطومركزالعاصمةهيزغرب

وريجيكاسبليتالأخرىال!صبرىالمدنومن.لكرواتيا

دمارابالأخيرتينالصربألحقوقد،دبروفنيكوأوز!ك

الأخير.القتالأثناءكبيرا

مأ99و.ء114عاميبينالبلادتلكخضعت

الجمهورياتمثلمثلها،الاستقلالحتىالشيوعىللنظام

الشيوعيينغيرفاز.السابقةاليوغوسلافيةشكلتالش

عامتعدديةانتخاباتأولفيالبرلمانمقاعدبأكلب

.ام099



تيااكرو822

لسمحر!ديمقراطيادستوراكرواتياتبنت.الحكمنظام

يسم!!كما،والصحافةوالتجمعوالديانةأخعبيرابحرية

شخصأسةأصدراويرأس.الأقلياتاوحمايةالأحزاببتعدد

لمرةانتخابهإعادةويم!ش،سنواتحمسلمدةينتخب

مجلس!!مرتشريعيةسلطهةتنتخبوكذلك.فقطواحدة

أحليااالمحك!ةأعضاءأحسلطةاهذهوتعين،سنواتأربعلمدة

البرلمانيعينكماالبلاد،فىقضائيةجهةأعلىهياكتي

دستورية.لمحكمةقاضياعشرأحد

الكرواتيالاتحادأهمهاأحزابعدةكرواتياوفي

إلىويدعوال!صواتيةأضقافةايمجدالذيالديمقراطي

بينهامنأحرىأحزابأربعةأيضاوهناكترويجها.

الأجتماعياالحزباسمتحتالسابقالشيوعيالحزب

يمقراطي.الد

يش!ط!أحليا.االمح!صمةهىكرواتيافيمح!صمةأعلى

وتعينهماالمح!صمةهذهقضاةتختارخاصةلجنةالبرلمان

البردانيعين،دمشوريةمح!صمةأيضاوهساك.الحياةمدى

00002منكرواتياجيعريتكونعشر.الأحدقضاتها

.جندي

الكرواتكان،الأخيرةاالحربقبل.السكان

نحوأ!هسرباوحصان،الس!ظنمجموعمن75./يشكلون

منالصربفر،الاستقلالحربباندلاعأنهإلا01%

كانتالتيكنينمدينةمنوكذلك،دمرتالتيقراهم

كرواتيا.غربيجنوبفيصربيةغالبيتها

الصربية،واللغةأ!كرواتيةااللغةأسس!صانايتحدث

تكتبالكرواتيةأطغةوا.واحدةأطغةلهجة!طتاهماو

الكرواتية،اللهجةسادت،الحرببعدو.مانيةروبحروف

مفرداتأصولهامنوولدوا،القديمةمفرداتهاالناسوأحيا

الذينوخصوصا،الكرواتمنالكثيرويتحدث.جديدة

الألمانيةاللغتين،الأدرياتيكيأصساحلاطوأ!علىيقطهمون

الكاثوليكي.بالمذه!اتأحصراويدين.لإنجليزيةوا

فىيعيشونكرواتياسكادنصف!صان،الحربقبل

المدنإلىالقتالخلالهربوامنهمأحضيرينأوأحش،أشيف

منالريفيةمنازلهمالسكانويبني.رغربخصوصا

تستوعبعاليةمبانمرفتتألفالمدنأما،ا/لأخشاب

فيقويةالأسريةوالروابطالأسر.امنأعديداطوابقها

أطعمةوتشبه.الأسرةالربفيهاأحسلصةأواكرواتيا،

ومنأوروبا،وسطأقطارمنغيرهمأطعمةأممرواتيينا

جبانيكاوطبقالزغربيالعجللحمطبقالشهيرةأطعمتهم

جبن(.)فطهيرة

فالتعليم،والكتابةالقراءةتقريباالسكانجميعيعرف

منالعديدعنوفضلا.41سنإلى6سنمنإلزامي

ريجيكافىجامعاتبثلاثكرواتياتحظىالعليا،المعاهد

.إت!صسالتأبراج(ا!ورةايسار)علىترتفعحيثكرواتياعاعممةزغرب



922تياكروا

الكتابمنعددكرواتيافياشتهروقد.وزغربوسبليت

وللكروات.مستروفيشإيفانالنحاتمثلوالفنانين

وهمكولو،باسمالمعروفةالجماعيةالشعبيةرقصاتهم

ماوكثيراالجاز،ومولمميقىالكلاسيكيةالموسيقىيحبون

كما،الشيوعىللنظامانتقادهاعنالفنيةالفرقعبرت

الوطنية.والكرامةللحريةالشعبتطلعاتعنعبرت

دلماشياهماإقليمينمنكرواتياتتألف.وا!لناخالأرص

البحربينساحليةمنطقةفهىدلماشياأمابنونيا.وسهول

صخرية،منطقةوهذه،والهرسكوالبوسنةالأدرياتيكي

التيالخصبةالبانونياسهول،أماالخصوبةقليلةوتربتها

وتمتدالمجر.حدودعلىفهىالتاريخيةسلافونياتتضمئ

فيالأنهاروأشهركرواتيا.وسطفيالديناريةأ،لب1جبال

،الدانوبلنهررافدأنوهماوسافا،درافانهراهماكرواتيا

أوروبا.قارةفيالمهمةالنهريةالملاحةشرايينأهمأحد

أنيندرحيث،المعتدلبمناخهادلماشياسهولتتميز

عندماإلاشتاء،التجمدحدإلىالحرارةدرجاتتهبط

فيالبلادشماليالجبليةالمناطقمنالبورارياحتهب

أما.جافوحارمشمسالصيفولكنوالشتاء،الخريف

عندماخصوصاشتاء،يشتدفيهاالبردفإنبانونيا،سهول

إلىتصلالتىالشديدةببرودتهاالكوشافارياحتجتاحها

درجاتترتفعماغالباإذحار،وصيفهاالتجمد.درجة

الأمطارمولمممهماوالخريفوالربيعم38إلىالحرارة

.وروافدهالدانوبنهريفيضحيتالغزيرة

كانتعندمامزدهرباقتصادكرواتياتمتعتالاقتصاد.

فضلاوفيرا،السياحةمندخلهافكانيوغسلافيا،منجزءا

منوالنمساألمانيافيالعاملونأبناؤهابهيبعثكانعما

السفن.بناءوصناعة،الزراعىالقطاعنماكذلك.أموال

وسائلعلىتسيطرالدولةتعدلم،أم099عامومنذ

.الخاصللقطاعالتامةالحريةالسلطةأعطتحيث،الإنتاج

موجزةحقائق

زغرب:العاصمة

اممرواتية.ا:اللغة

كرواتيا.حمهورية:الاسم

للحنوب،الشمالمنكم465طولأكبر2،كم38،56ء:ا!لساحة

.للغربالشرقمنومثلها

س!!مصتوىفوقأم3192تروغلافجبلالقممأعلى:الارتفاع

الأدرياتيكى.االبحرساحلمستوىأدنىالبحر،

68السكانيةالكثافة،نسمة4لم000.108:أم169تقدير:التعداد

تعداد.ريفسكالى%4وأمددسكان51%2،كمشخصا

.000817.4:م2""أتقدير.نسمة4لم265784:ام199

القمح،الشحر،،اللحوماجطاطس،ا،الفاكهة:المنتجاتأهم

.المنسوجاتالسفى،،الكيميائيةالمصنوعات

تيااكرو

الحدودالدوللة

الطرق-

الحديديةال!سككا

ال!ومعةالعاصمة!

الأخرىالمدلى.

البحرسطحمستوىلمحوقلارتفاعا"

الدوليةالحدودفيمرجغاليستالخريطةهذه

الصناعةتركزحيثمنالأولىبالمرتبةزغربتحظى

والسفنوالنفطيةالكيميائيةالصناعاتأهمهامنالتى

البوكسيتالمعدنيةالخاماتوأهموالفولاذ.والنسيجع

الصوياوفولالذرةكرواتيامزارعوتنتج.الحجريوالفحم

عنفضلا،والقمح)التبغ(والطباقوالبنجروالبطاطس

الماشيةتربىكما،والزيتونالفاكهةمنمتعددةأصناف

.والأغناموالدواجن

بفضلكرواتيا،لاقتصادوفيرادخلاالسياحةتضيف

وفىالأدرياتيكيأجمحراساحلفىالمنتشرةالمنتجعات

التاريخيةالمدينةعنفضلا،وهفاركركربراتحق،جزيرة

تسببتالحربأنإلاالسياع،يؤمهاالتيدبروفنيكالمسورة

منالسياحغالبيةوتاتي.السياحيةالحركةتضاؤلفي

وإنجلترا.وإيطالياوألمانياالنمسا

شرايينمنجيدةبشبكةتتمتعكرواتياوقدكانت

الكثيردمرتالحربأنإلا،والبريةالحديديةالمواصلات

كما،والوسكبالبوسنةكرواتيااتصالدونوحالت

المانياالا7النمسا!:كالؤتاسدلأأ

لأشويهبر!ءاالمحر

سلو!يخي!كا.رومان!يا

بما"كاالبوسن!ص

لالا،-بيمروايما!!والهرسهر

؟ب!!عللا،!لأإيطارز!؟73يوغوسلافيا!*-3

؟+3!،-؟-33-أىس!!3سقبوليا

*!كالمحرل!كافيأ7ءكا!63الدانمأ



لكروانا023

هي:الموانيءأهمسافا.نهرعلىالجصورهدمت

زغربفيالمطاراتوأهم،وممبليتوريجي!صا،،دبروفنيك

وريجيكا.وبول!

مسذسلافيةقبائ!أصبلاداهدهسكنت.تاريخيةنبذة

لح!ص!أعمبائا!اححذهحضعتث!االميلاد،السائقبلأغرنا

علىنافودهبس!أجرمانيقائدوهوبم،308عامشارلمان

النصرانية،اتأحصوااعتنهتوقداوروبا.غربيرأقماأمعظما

واتحدت.م0001و009عاميب!تفيمامملكةوأسسوا

إطارفيقرونثمانيةلمدةوالمجركرواتيامنكلذلكبعد

قاموارالعثمانيونهزمهاحتىاستمرتواحدةمملحة

.أم526عامإمبراطوريتهمإلىبضمها

العا!يةالحربفيوالمجروالنمساالأتراكهزيمةبعد

أصربارالأسوداوالجبلأبوسنةواكرواتيااتحدت،الأولى

أصلصر!فيهاأصسيادةاشانتواحدةدولةفيوسلوفينيا

عدمصىتسببمماأ!،عاصمةبلغرادأتخذواأسذينا

مننوغاأحصواتاأعص!!أنبعدحتى،السياسيالا!شقرار

شصارتم9621عامأصدزلةاآاتغيروقد،الذاتيا

يوغوسلافيا.

الألمانااجتاح،الثانيةالعاطيةالحربنشبتعندما

تحولتالهزيمةهذهأنإلايوغوسلافيا،أراضيوالإيطاليون

يوغوسلافياحكماالشيوعيوالحزبتيتوتولىنصر.إلى

منبمزيدلبونيمدإأ!صواتاظ!!ذلكومع،فيدراليةكدولة

أجمة.الفيدراأطحكومةاصربيةاأ!يمنةارفضواكما،الحرية

تدهورتوقدتيتو.لوفاةالانحلاأ!دورفيالاتحادوبدأ

أغر!امنأخمانينياتاأثناءوال!صواتالصرببينالعلاقات

ولمسلوفينيااتياشروباستق!لالالأمروانتهى،العشرين

.أم196عامالاتحادمنوخروجهما

الصربقواتب!تا!القتااحتدم،ذأسكأثرعلىو

أ!سرب.اأ!سالحاليوغوسلافيالجيشوتدخل،والكروات

ونحوأراضيهاثلثكرواتيافقدت،قليلةأشعهرغضونوفي

فضلا،التاريخيةومبانيهاالصناعيةمؤسساتهامن04%

قدالمتحدةالأمأنويمأ!ححايا.امنالافعشرةعن

استمرفقد،أصسلاماحفظبقواتأم299عابمتدخلت

والجبلالصرباتحدت،العامذلكمنابريلوفي.النزاع

هذافيأنويبدو،الجديدةيوغوسلافيافكونتاالأسود

الدولفإنأ!اب!اوفياتيا.صرلاستقلاا!ضمنيااعترافا

قدأطتحدةاأ!لاياتاوليةالأوروالسوقفيالأعضاء

.الكرواتباستقلالاعترشت

والهرسكأجومشةاحكومةتوصلتأم499عاموفي

يقضيوصلحاتفاقإلىالكاثوأجكالحرواتمعالمسلمة

.المتحدةالولاياتمنبمساعوذلكأجةفيدرادولةتكوين

يكرسوالكيطليقةالبومعنةمسلمييدأصبحتوه!صذا

وفي.الصربسلبهاالتيأراضيهمابعضلا!شعادةجهده!

منالصربطردالبوسنيوناستطاعأم!49نوفمبر

جمهوريةغربشماليفيمرلغمتركيلوثلاثمائة

الصربعليهمأحنقمماالأراضيتلكاامشعادرر،أجوسمةا

الجنسإلىمثلهمتنتميالتيروسيامنأحو-اطلبواأسدير!ا

الأطرافتوصلت،أم596مارس26شير.أحسلاشيا

واستعادت،المتحدةأ!لاياتبادايتوناتفاقيةإلىالمتنارعة

منطقةوهيسلافونيا،منطقةالاتفاقيةهذهبموجبضواتيا

صربيا.معالحدودتمكللىأضفطباغنية

،إيفان،مستروفيك،سبليت؟زغرب:أيضانظرا

يوغوسلافيا.

الرملبزمارشبيهالرجلينطويلمغردئرصاإالكروان

إلىالمنحنيالرفيعالطويلمسقارهيستخدمبمأسشمقبوا

وفي.والرمالالطينشيأطعاماعنأجحثاشىأسنما!

والديدانالحشرات-الغال!فص--يقتاأزا11 كط.!صيصسلح

السرطاناتيقتاتأصشتاءاوفي.ا!بللةالراعيفيوالقواقع

الشواطئ.علىالموجودةواشخوياتأجحريةاأسديداناو

أغلبفي-بعيدا،الأرضسطحعلىعشهالكراونيبنى

وآ!عياأوروبافيالكروانويعيش.المياهعن-الأحيان

الشماليةبأمريكاالشماليةالقطبيةوالمماطقوأستراليا

الجنوبية.أمريكاوجنوبي

مرقطريع!ولهمغرد،طائرأضخمالأوروبيوالكروان

ويمكنتقريئا،سم06طولهويبلغليضاء،ومؤخرة

أماالأنهار.مصباتوحولاهستنقعاتفيمشاهدته

حدإلىمميزةخاصةصبغةدوتغريدشلهأ!فالأأ!صوانا

هذهترتفعثمخفيفةبنغماتتغريدهيبدأإذجدا،!جير

ص!.

،!لمثف!

اأأس3سع3-لأ

إأ)1!لا

!-نج!م!ك!(--

ايىديالطعامصالبحتدىيستحدمهمعحرصويلممقارلهالكروان

الشمالية.أمري!طفىمألول!طائرا!ويلاالمحقاردواممروادوا.زالرمال
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عندماذلكبعدوتتلاشىسرعتها،درجةوتزدادالنغمات

بجناحيه.مرفرفاينزل

الأوروبية،الأنواعيشبهفإنهالأسترالىالكروانأما

فيالشرقيالكروانو!والدالبيضاء.المؤخرةتعوزهولكن

الساحلعلىالمنخفضةالطينيةللمناطقويهاجرسيبريا

نيوزيلندا.إلىأحيانا،ويهاجر،الأسترالى

الشماليةأمريكافىالمألوفةالكروانأنواعأكثرومن

الغربيةالسهولفيسوالدالذيالطويلالمنقارذوالكروان

ذيلهبمالأوروبىالكروانولونهشكلهفيويشبه،والمروج

سم.2.حوألىمنقارهطولويبلغمستدير،قصير

فييتوالدحجفا،أصغرالكروانمننوعوالفيوب

عاليةنغماتذوصوته.أمريكاوشمالأوروباجنوب

الهدسونيالكروانأوالأمري!يالفيوبيهاجر.متموجة

النادرالإسكيموكروانأما.الجنوبيةأمريكاإلىالشتاءفي

الفيوب.منحجماأصغرفهو

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الحجارةكروان

)الطيور(.العربية

ألمانيا،فيالصناعيةالأسرأهممنواحدةاسم!وب

العالمفيالشركاتأكبرمنكروبشركةوأصبحت

.والآلاتوالصلبالذخيرةلإنتاخ

مصانعأس!أم(.826أ-)787كروبفريدريك

تولىلاحقوقتوفي.أم181عامأيسنمدينةفيكروب

الشركةأمورأم(-181887)2كروبألفريدأبنه

يبلغشركةإلىفقطعمالأربعةذاتشركةمنوطورها

عربةإطارواخترع.عامل02و...مستخدميهاعدد

للسككمهماتطورااعتبرالذيالمصمتالحديديةالسكك

لصبطريقةأيضأوطور.العالمأنحاءجميعفيالحديدية

هزيمةعلىبروممياساعدمماالصلبمنالمصنوعةالمدافع

لشركةوأصبح.أم087عاموفرنساأم866عامالنمسا

ألمانيا.فيالأسلحةصناعةعلىالسيطرةكروب

ابنأم(.185209)4كروبألفريدفريدريك

بناءمجالفىالشركةأنشطةبتوسيعقام،كروبألفريد

المدىالطويلةالمدافععلىبرثابيجاسمأطلقوقد.السفن

الأولىالعالميةالحربفياستخدمتالتي

برثاتزوتجماوقدبرثا.ابنتهإلىنسبةأم(-189أ19)4

ام(،059-ا087)هالباخأوندبولنفونجوستافمن

أصئوقد.كروباسميحملبأنلهالقيصرسمعالذي

للشركة.رئيسا

الشركةقدرةالحلفاءقلص،الأولىالعالميةالحربوبعد

وأعاد.الذخيرةإنقاجعليهاوحظروا.الصلبصناعةعلى

اسملعصناعةعلىبالتركيزالشركةبناءكروبجوستاف

إلىجديدمنعادتالشركةولكنالسلما.وقتالمطلوبة

الحربوبعدهتلر.أدولفحكمتحتايلأسلحةإنتاخ

كروبجوستافنجاأم(459-1)939الثانيةالعالمية

ألفريدابنهولكن.لمرضهحربكمجرمالمحاكمةمن

(ام679-7091)هالبا!أوندبولنفونكروب

شركةمصادرةوتمت.سنة12لمدةبالسجنعليهحكم

مأ519عامفيولكن.الثانيةالعالميةالحرببعدكروب

الشركة.إليهواعيدتكروبسراحأطلق

اشحتلالشركةبناءوأعاد،معداتكروبواشترى

دمرأنبعد،الأوروبيةالصناعةشركاتبينالصدارةمكان

المشاكلوأدت.الثانيةالعالميةالحربفىمنهاكبيرجزء

عامالشركةعلىكروبأسرةسيطرةإنهاءإلىالمالية

عامة.ملكيتهاأ!بحتحيثأم689

-ا)986قسطنطينوفناناديجداكروبسكايا،

وقد.لينينفلاديميروزوجةروسيةثوريةزعيمةأم(.939

عامالروسيالشيوعىالحزبإنشاءفىزوجهاساعدت

.أم309

الفترةوخلال.بطرمحبرجسانتفيكروبسكاياولدت

فيالكباربتعليمقامتأم،698إلى1918عامىمن

اجتماعفيأم498عامبلينينوالتقت.ليليةمدرسة

بسببنفياحيثسيبريافى8918عاموتزوجاللثوار.

لمماعدت،السنينمروعلى.ثوريةبأنشطةالقيام

الأعمالترجمةوفى،كتاباتهفيلينينكروبس!!ايا

.الأخرىالشيوعية

عامالبلشفيةالثورةقيادةفيلينينكروبسكاياساعدت

علىالشيوعيونفيهااستولىالتىالثورةوهي،أم179

الشعبيةالمسؤولةكروبسكاياوأصبحتروسيا.فيالحكم

تشكيلعلىوساعدت،الجديدةالحكومةفيالتعليمعن

عاملينينوفاةبعدبالحكومةوظلت.السوفييتيالتعليمنظام

الشيوعى.للحزبالمركزيةاللجنةفيوعملت،أم429

الذيستالينجوزيفعلىيذكرتأثيرلهايكنلمأنهبيد

الحكومة.رأس

.آي.فيلينين:أيضاانظر

جغرافيا،عالمأم(.129-أ)842بيتر،كروبولكن

ولد.الفوضويةبمذهباسمهارتبطروسيسياسيوكاتب

لقبه.عنتخلىلكنهأميراوكانموسكو،فيكروبوتكن

جابام،871و1867عامىبينماالفترةوخلال

،م8731عاموفي.والسويدوفنلندا،و!شوريا،سيبريا،

آسيا.لشماليجديدةخريطةكروبوتكننشر



يتوبدنيد،تشيكرو223

بجماعةكروبوت!شاسمارتبط،م1872عامفى

نظرياتووضع.الدوليالعماللاتحادتابعةمتطرفة

وتملكالخاصةالملكيةأخاءإعلىتقومالفوضويةللشيوعية

.الثروات

منهربلكنه،أم874عامكروبوتكنسجن

،أم883عاموفىسيا.رومنوفر،عامينبعدالسجن

فيهااستعملمؤامرةفيلاشتراكهفرنسافيسجن

إنجلترا.فيوامشقر،أم886عامسراحهوأطلق.الديناميت

ر:مسيا.إلىعاد،ام719عامالروسيةالثورةقياموبعد

م(.861)6ثوريمذكراتمؤأغاتهومن

فيلسوث.(م66812591)يتوبينيلى،كروتشي

العشرين.القرنشيتميزاأصياإيطافلاسفةأكثرمنيعدإيطالي

عنتأتياكتىالمعرفة:العرفةمننوعينلوجوديؤمنوكان

والخيال.الخيالطريقعنتأتىالتيوالمعرفة،الفهمطريق

يحاوأ!لاأغنابأنيؤمنوكانأغن.ايوجهكروتشيعند

ويمثلهابهايحسلكنهأ!لم،ايفعلكماالأشياء،تصنيف

فقط.

اطف!صأ!بأعماالاهتمامإحياءإعادةفيكروتشيساعد

أف!صارتقويمإعادةصىأثرأ!هوكانفيكو.غيامباتيستاالإيطالى

نىتشيكررأثرشما.هيجل.فو..جالألمانياالمفكر

ص!وذأطث!بير،حدإلىنيابريمإفيأخاريخواالفنفلعسفة

.جر.البريطانيوالؤرخالفيلسوفكتاباتفيتأثيرهخلاأ!

وهىلاكريتيكامجلةكروتشيأسس!كذلككولينجوود.

المحررلدورقامكما،أضاريخواوالفلسفةبالأدبتعنىمجلة

الفلسفةأم(،9)20الجمالعلم:كتبهأهمومنفيها.

قصةبوعفهالتاريخأم(بم09)9المنطقأم(بم9)80العملية

(.م1)389الحرية

بيسكارا.منبالقربمسيرولىبيسكافيكروتشيولد

فىوساعد،أم019عامسيناتورمنصبفيوع!ت

منوكان،العشرينياتفيليةالإيماأالمدارسرإصلاح

للدوائروزعيما،الفاشيةمولممولينىبنيتولحكومةالمناوئين

إيطاليا.فيالفكريةالليبرالية

أحدباتريككروججبلجبل.،باتريككروج

البحر،سطحمستوىفوقم076يرتفعالمنعزأ،.الجبال

الروميعدهأيرلندا.حمهوريةفيمايومقاطعةفىويقع

نأيزعمونلأنهممقدساجبلاالأيرأضدي!تامنأ!صاثوأسيكا

فوقوالصيامالصلاةفيسنة04أمضىباتريكأغدء!ا

وباتريكأيرلندا.فيمهمتهفييوفقهأنرسهداعياقمته

أولأالمسؤولهوأيرلندافىأسشفيعاأمحتد-!اأصب!!أسذيا

يوموفي.النصرانيةفيالأيرلنديالشعبإدخالعن

الجبلإلىالنصارىآلافيصعديوأجو،منالأخيرالأحدا

.الصغيرةالخاصةال!ضيسةفىقداسلحضور

الوطنىكروجرمتنزهيعد.متئزه،الوطنىكروجر

أكبريعدبلإفريقيا،جنوبشىأمحامةاالمتنزهاتأحد

ويحده،ترانسفالشرقيشماليتمعوأص!.أصعاافىالتنزهات

ليمبوبونهرلآوشما،(أخمساح)1ي!!اد!صثرونهرجنوئا

شرقا،ليبومبووجبالوموزمبيق،أصشمالافيأ!فوفونهرو

وعرضهكم035نحوالمتنزهطولويبلغغربا.الترانسفالر

2.كمأ455.9قدرهامساحةيغطيوهو.كم06نحو

ويبلكدد.المهمةالسياحيةالأماكنمنالمتنزهويعد

التيالمشاكلومن.السنةفي000003منأكثرزائريه

المسموحغيرأعنصاعملياتالوطنيكروجرمتنزهتواجه

البريةالحيواناتقتلمسألةحولوالجدل،والجفافبها،

عددها.لتخفيض

فيحبلباتريككروخ

يزورهأيرلنداحمهورية

فيالنصارىم!الآلا!

يتحهرمنأحديومآحر

نأويزعموديوليو،

كلطردباتريكالقديس

جريرةمرالرواحم!

حرساقرعبأدأيرلدا

باتريك.كروخجبلفوق



...نحوبهويوجد،العالمفيالعامةالمتمزهاتأكبرالوطنىكروجرمتنزه

.الحيواناتمنكبيرةمتنوعةمجموعةالمتنزهيضم

051والطيور،مننوعا048نحوالمجموعةهذهوتضم

مننوعا4و.،الأسماكمننوعأ5و.،الثدساتمننوعا

الحيواناتبينومن.الثعابينمننوعا34و،الضفادع

وأسد،005.1وفيل،.0007نحوهناكالضخمة

الصيادة.الفهودمن052ونمر،009

رئيسآخركروجر،بولالرئيساسمالمتنزهعلىوأطلق

عاماقترحقدوكان)الترانسفال(.إفريقياجنوبلجمهورية

الطبيعيالتراثعلىللمحافظةمساحةتخصيصأم884

سابيمحميةإنشاءإلىاقتراحهوأدى.المقبلةللأجيال

الأمرنهايةفيأصبحتالتي،ام898عامالصيدلحيوانات

الكولونيلعلىوأطلق.أم126عامالوطنيكروجرمتنزه

كروجرمتنزه"لمأبواسمهاملتون-ستيفنسونجيمعه!

شأنه.وإعلاءالمتنزهلدعمجهودمنبذلهلما"الوطني

ونجممطربأم(.779-091)3بدجكروزبي،

علىيعتمدالذيبأسلوبهعرفمشهور.أمريكيسينمائي

كروزبيوعول،خاصبشكلالغناءفيالرقيقةالدندنة

غنىوقد،وكوميديةغنائيةأفلافامعظمهاكانفيلما06

العطلةفندقفيلمفىالأبيضالميلادعيدأغانيهأشهر
233لكروشيها

كروزبىنالأم(.)429

عامأللأكاديميةالجائرة

كاهندورلأدائهأم449

عفىمافيلمفيمغن

معاشترككما.سبيلي

لامورودورتيهوببوب

إلىالطريقفيلمبطولةفي

هذام(.0491)سنغافورة

كروزبيبنجأفلامستةإلىبال!ضافة

الطريق.عنوانتحملكوميدية

اسمهوكان،واشنطنبولايةتاكومافىكروزبيولد

عامالعمليةحياتهوبدأ،كروزبىليليسهاريالحقيقي

عامومنذ.أنجلوسلوسفرقإحدىمعمغنياأم429

ثلاثيمعيغنيكانام039عاموحتىتقريباأم279

والاسطواناتالإذاعةجعلتوقد،الإيقاعأولاديدعى

لامعا.عالميانجماكروزبيمنالسينمائيةوالأفلام

كروزو.روبنسون:انظر.روبسدونكروزو،

المعقوفة.الإبرحياكةانظر:.الكروشيه

!
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فترلكروا234

يستأجرمنأوالصغير،المزارعتعنيكلمةا!ولمحدر

كروفتكلمةوتدلأس!صلندا.شمالفيصغيراحقلا

مساحتهالاتشجاوزالزراعيةالأرضمنصغيرةقطعةعلى

إمشرليني.جنيه001علىإيجارهاولايزيدهكتارا،03

وشيالمرتفعةالأراضيمنطقةفيالصغيرةالحقولهذهوتقع

إقليممنصغيرحزءوفي،الغربيةوالجزروأوركنيشتلالد،

نأإلا،مزارعونالمستأجريبنهؤلاءمعظممشراثكلايد.

أصسياحيةاأ!والاعماأ!امةاوالخدماتالأسماكصيد

أعثيرالزراعةمنأهميةأ!ضرتكونقدكالنصيجوالحرف

.الحقولهذهبإدارةأصغاراالمزارعينوكالةوتقوم،منهم

فنانأم(.878-)2917جورج،شائككروك

وتشمل.والإيضاحيةالحاري!صاتوريةبرسوماتهاشتهربريطاني

رسوماتلوحة00051عددهاجاوزانتيلوحاته

عملتوضيحيا،رسامابوصفهر.وتاريخيةتوريةكاري!ظ

شهيرةسلسلةانتا-أحا.دلكنرتشاركشانككح
ا!ء!.مرسرمعوص

تويست.أوليفرايةشو()الإكليشيهاتالحفرأعمالمن

أجفرأومث!ال!صابصلعددتوضيحيةرسوماأعدكما

وقد.سرشالتسديميغلو،فيلدينجوهنري،جوأسدسميث

علىالإدمانعلىأغضاءاأحلمنحركةإلىانضم

السكر.شرورحولالرسوممنسلسلةفأنتج،أعحولا

مسياسيا.كاريكاتوريارساماأبوهوكانلندنفيولد

.الأدب،الإنجليزي:انظر

وهو-كروك!أ؟السيرقام.ألبوب،كروكس

أ!واء،اصتالمفرع،الألبوباهذابتطوير-بريطانيفيزيائي

مرحزءاباعتبارهعشر،أخاسعاالقرنمنالسبعينياتفي

عملهأدىوقدال!صاثود.بأشعةلعدفيماعرفلمادراسته

منحزممنتتألفالأشعةهذهأناكتشافإلى

.الإأممترونات

الألو!ام!المقاطةالحهةتجعلكاتودأشعةيصدركروكسأنبوب

ظلا.وللقيالأشعةاهدهسعصرللريقاعويحج!)تتوهح(.تتعلور

منطرفكلفيكهربائيانقطبانكروكسوالأنبوب

تيارينتقلوعندما.منخفضهوائيضغطوفيهطرفيه

الأنود،إلىالسالبأغطباأيال!!اثودبمصقويكهربائى

الأنبوبنهايةفي)توهج(تفلورأيفهر،الموجبالقطبأي

مرئيةغيرأشعةهناكأنكروكساستنتجرد.أس!صاثوالمقاللة

يدرسولكيالتفلور.تسببالتيكحيال!صاثودعنصادرة

داخلمسارهافىصغيرةأجساماشضعالأشعةاضوحص

نأإلىكروكستوصلأم987عاموشي.الأنبوبا

سالبة.شمحنةذاتجسيماتمنحزممنتتألفالأشععة

نأتومسونجوزيفالسيرالبريطانيالفيزيائيأكدوقد

.أم798عامالمادةمنمشحونةجسيماتكانتالأشعةا

فيالصورصماماتبدايات!صوكسصمامات!سانتر

إيضاحوسيلةكروكسأنبوبشيستعملأجوماأماأضلفاز.ا

.المدارسشي

وليم.السير،كروكسالكاثودبمأشعةأيضا:انظر

أم(.19-83219)وليمالسير،كروكس

الكيميائيالعنصراكتشف.إنجليزيصيزيائيرصيميائي

عدداطوركما.الذريوزنهوحددالثاليوملاسماالمعروف

سنواتطيلةالعلميةالبحوثفياممتخدمتالأجهزةمن

واسع.نطاقعلىعديدة

صنععشر،التاسعالقرنمنالسبعينياتوخلال

تدعىالأشعةمننوعلدراممةمفرغاصماماكروكس

بعدفيماعرفالذي-الجهازهذاوأسهم.الكاثودأشعة

الكاثودأشعةأنبوبتطويرشي-كروكسأنبوبلاسما

أنظر:.الإلكترونيةجهزةالأفييستعماأ!دياالحديت

مقياسكذلكحصوكصىواخترع.أنبوب،كروكس

وبالإضافة،الإشعاعيةالطاقةشدةيقيسجهازوهوالأشعة

أجلمنالومضاتمنظارتسمىأداةأيضاطورذلكإلى

الموادبعضتطلقهاالتىالطاقةعاليةالجسيماتملاحظة

المشعة.

الملكيالمعهدفيوتخرجلندنبمدينةكروكسولد

مجلةأسه!أم985عاموفي.أم851عامللكيمياء

.م7981عامسيرومئلقب.الكيميائيةرالأفي

فيهاويستعملالطلقالهواءفيتمارسلعبةالكروكي

ضيقةقناطرعبركراتبهايضربونمضارباللاعبون

أيرلندافينشأتال!صوكيأمحبةأنويبدو،الأطوالىتدعى

منتصففيإنجلترافيالرسميةقواعدهاأولىنشرتحيث

رياضةاليومالكروكيلعبةتزالولاعشر.التاسعالقرن

كثيرفيالحدائقفيواسعنطاقعلىتمارسرسميةعير

أنهاإلا،اللعبةمنمختلفةكثيرةأنواعوهناك.البلدانمن
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.اتالأطواقعبر3صاتالمطهلوبالمسارالشكلويبين.المعدنيالطوقعرديمررهاالكرةيضربعدمانقط!يسجلالكروكىلاعب

إفريقيا،وجنوبأستراليا،فيمنظمأساسعلىتمارس

وتصف،المتحدةوالولاياتالمتحدةوالمملكةونيوزيلندا،

الدولية.المبارياتفيتجرىكمااللعبةالمقالةهذه

م32الكروكيملعبطوليبلغ.والأدواتا!للعب

خشبيينمضربيناللاعبونويستعمل.م26وعرضه

2-أمنالكروكيمضربويزن.بلاستيكيتينوكرتين

رأسولهسمأ.وه06بينمقبضهطولويتراوح.كجم

وحمراء،زرقاءكراتبأرلغاللعبةوتمارس،سم52طوله

وتزنسم2.9الكروكيكرةقطرويبلغوصفراء.وسوداء،

كجم..،ه

سم.8.3قطرهخشبيوتدالملعبمنتصففييقوم

فىموضوعةالألومنيومأوالحديدمنأطواقستةوهناك

سم03الاطواقارتفاعيبلغ.الملعبمنمعينةأماكن

سم.1.عرضهايتجاوزألاويجب

المتنافسينالطرفينمنطرفكليتألف.اللعبكيفية

لاعبكلويسجل،لاعبينأولاعبمنالكروكيلعبةفي

الأطواقعبرالمطلوبالمسارطولعلىكرتهبضربالنقاط

.الفرديلعبةفيكرتيناللاعبويستعملوذهابا.جيئة

وأالطوقعبرالكرةفيهاتمرمرةكلفينقطةوتسجل

ا!سماريكملالذيوالوفالمسار.نهايةفيبالوتدتصطدم

لاعبويسجل.باللعبةيفوزالذيهونقطة26مسجلا

.بالمضربالطوقعبرالكرةيضربعندمانقطةالكروكى

اللاعبويقومبالدور.الكراتلعبيتمأنويجب

ويكسبدور،كلبدايةفيواحدةمرةكرتهبضرب

عبرالكرةدخلتإذا1.حالتينإحدىفيإضافيةضربة

الكرةضربتإذا2-إضافيةضربةاللاعبيربحالأطواق

هيالأولى:إضافيتانضربتانللاعبفيحقأخرىكرة

الامشمرار.ضربةوالثانيةالكروكيضربة

ثل!2

!ه6

ئف!01

الوتر

القمزةبداية

جمغ!

بلمه

لمحسكفا9

بشكلكرتهيفئاللاعبالكروكيبضربةوللقيام

تتحركبحيثبالمضربويضربهاالأخرىللكرةملاصق

الاستمرار.ضربةاللاعبيؤدي،ذلكوبعد،الثانيةالكرة

الملعب،فيأخرىكراتبضرباللاعبيقوموقد

تمروعندما.ذلكجراءمنكروكيضربةيكسبوبذا

وبذلك.العمليةتكراريمكنهآخر،طوقعبرلاعبكرة

.النقاطمنعددايضيفأنللاعبيمكن

أشهرمنصيادام(.-1836)786دلميلى،عروعيت

شهرتهاستخدم،المتحدةالولاياتتاريخفىالحدودحرس

لحرسمثلاكروكيتوأصبح.السياسيمستقبلهلبناء

نأالأمريكيينمنكثيرشعرحيث،الأمريكيينالحدود

شعارفىمجسدةالمتحدةللولاياتالقوميةالروح

علىأزلمثمندوم!أمتأكداكن":يقولالذيكروكيت

فييقاتلوهوكروكيتتوفيوقد".انطلقثم،صواب

المكسيك.عنتكساساستقلالحرب

غرينمقاطعةفىكروكيتديفيدولد.حياتهأوائل

بولايةجفرسنمقاطعةإلىعائلتهأنتقلتثم،تنيسيبولاية

عامفيحانةصاحبأبوهأصبححيثأيضا،تنيسي

عمرهمنعشرةالثالثةفىكانحينديفيدالتحق.ام697

أنهحتى،المدرسةمني!بماكانوغالبا.بالمدرسةتقريبا

يعاقبأنخشية،ونصفسنتينمدةمرةالبيتمنهرب

منكروكيتتزوجأم608وفي.الدروسمنهربهعلى

منهاورزق،المزارعينأحدابنةوهيفينلي()بوليماري

.أطفالثلاثة

الجيشفيكشافاكروكيتأصبحأم813عاموفي

الآنهوالذيالهنودواديحربفيواشترك.اللأمريكي

وقد.ام581عامحتىوفلوريداآلاباماولايتيمنجزء

1-ى6-حرلا

-*برلأ!17؟؟.،،لا!هـ

!لحءص!؟!-ءلم!-!ر--

*لم/بر-أآ؟-لم

لأ1بر7إ،*-،ألا-لم+ءبمورخا

ح!؟\أ!لي!ثا



كرولى236

فىباتونإليزابيثمنفتزوجالسنةتلكفىزوجتهتوفيت

أإانتقلاوقد.طفلانوعندهاأرملةوهي،أم681عام

.أم817عامتنيسىغري

حياديحقةىأنكروكيتاستماإخ.الشاسيةحيطته

ذلكفىبمامحليةمناصبعدةاحتلفقد.ناجحةسياسية

ميليشياوضابط،المدينةومفوضرأصلح،اقاضيمنصب

منتنيسىلولايةأنتشريعىالمجل!ص!فىعملكما،المقاطعة

النوابمجلسفيبمقعدوفاز،ام482وحتىأم821

عامىانتخابهأعيدثمأم،827عامتنيسىعنالأ!ريكل

.أم833وأم982

أندر:اشئيسكروكيتعارضالكونجرسوفي

تنيسىولايةمنالاخرينال!صنجرسوأعضاءجاكسون

ومشروع،اشراعىأ!لإصلاحافيهابماالقضايامنعددحول

أ!يماحز!زعماءقاموقد.الهنديةالقبائ!!توزيعيعيدقرار

عامانتخاباتفىالرئيسلمنصبللترشيحيلإعدادهبحملة

انتخابهلإعادةمعرح!ةخسركروكيتأنإلاأم،836

انتهتوه!سذا.أمء83عامالكونجرسفيعضوا

بالرئاسة.الفوزفىطموحاته

ال!صنجرس!،فىعضواوشهى"ا،وحسدياكشا!اصياداكادكرويهتديفيد

.أم834عامالصورةهدهلهترسمامميالصيدبملاسوقىوقد

توجهام835عامنوفمبرشهرفيألامو.بعثة

حياتهتجديدبإمكانهأنشعرفقد،تكساسنحوكروكيت

تلكوفيثريا.للأراضىوكيلايصبح:أن،هناكالسياسية

انتزاعأجلمنالحربتخوضت!شساسكانتثناءالأ

ما836عامفبرايربدايةوفى.الم!سسيكعناستقلالها

ممنرجلا187قوامهامجموعةإلىكروكيتانضم

الروممنقديمةبعثةوهىألامو.فىحصناأسسوا

الجنودهاجموعندماأنطونيو.سانفىمقرهاأمماثوليكا

أسبوعينلمدةصدهممنالرجالتمكنالحصنالم!سسي!جون

القواتتمكنتمارسمنالسابعفىوأش!ش.تقريبا

المؤرخينبعضويعتقدالامو.علىأخغلبامنالمكسي!صية

الحياةقيدعلىظلواكروكيتفيهمبمنالرجالبعضأن

بينما.ذلكبعدأعدموهمالم!صسي!جينل!-ث،المعركةبعد

المعركأ.تلكفيقتلواأهدافعيناحميعأنآخرونيعتقد

الغاباتبرواياتالتبا!طفي!صوكيتبرعالأساطير.

فحكى،الأريافحياةفيالمبالغةمننوعوهى،الخلفية

الرواياتهذهإحدىففى.طويلةرواياتنفسهعن

ولعلالصيد.أثناءكروكيتيلمحهعندماالراقونيستسلم

سبعةفي501الدببةمنقتلأنهادعائهفىبالغكرو!سيت

أشهر.

السياسى،سلوكهغرابةأيضاكروكيتعنويعرف

خصومه.لأحدمعروفةخطبةقلبظهرعنمرةحفظفقد

كانتلوكما،المناظراتإحدىفي!طمةكلمةاغاها:أ

تكرارعنعاجزانفسهالمضطربمنافسهجدرلمار.خطبته

إجابته.فىالارتجالإلىاضطرنفسها،الحطبة

فيوفاتهبعدعنهكتبتانتيأغصصاأسهمتوقد

وتقول".كروكيت"ديفيدحولخياليةأساطيرنسيج

البلادرجالمنأحدماكان:وصفهفيالأساطيرإحدى

يجلسأو،منهأعلىيقفزأو،منهأسرعيعدوأنيستطيع

تحتيبقىأو،منهأعمقيغوصاو،منهأخفضالقرفصاء

وكانمنه"،أكثرجافايخر!أومنه،أطولمدةالماء

والبرامجوالكتبللأغنياتموضوعاالسنينعبركروكيت

أمريكا.دولفىاسحينمائيةوالأفلامالتلفازية

لامو.أ:أيضاانظر

المحدىالحكممقاطعاتوإحدىجديدةمدينة!ولى

)00187سكانهاعدديبلغبإنجلترا.،سسكسومتفى

كرولي،مدينةبهاتشتهرالتىالصناعاتبينومن،نسمة

الطبيةوالمستحضراتوالإلكترونياتالهندسيةالصناعات

منواحداأيضاالمقاطعةهذهوتضما.النظافةومنتجات

غيتويك.بمطارالمعروفبريطانيامطاراتأكبر

.نيوتاون؟سسكس:أيضاانظر



732موزوملكروا

فلزوهوما،نوعاوطريلامعكيميائيعنصرالكروم

الكشط،الكروميقاوم3!أ.الكيميائيورمزه،رمادي

يستخدمالأسبابولهذه.صقلهعندوبراقالامعاويصبح

بس!لتغطتهاالأخرىالفلزاتطلاءفيبكثرةالكروم

ومتين.لامع

سبيكةوتستخدم.صلابةأكثرالفولاذالكروميجعل

للسفن،الصفيحيالسطحلعملوالفولاذالكروم

القاطعةوالحواف،الكرياتومحامل،والخزائن،والخزانات

التيالسبيكةوتسمى.السرعةعاليةالماكيناتلمعدات

القابلغيرالفولاذالكروممن%01منأكثرعلىتحتوي

فيعموماويستعملبسهولةيصدألاالفولاذوهذا.للصدأ

المطبخ.وأدواتالأكلأوانىصنع

ملونة.مركباتلتكوينأخرىعناصرمعالكروميتحد

الياقوتتكعسبالمؤكسدالكروممنالضئيلةوالمقادير

لهما.المميزينوالأخضرالأحمراللونينوالزبرجد

فثاني.الصناعةفيمهمالكروممركباتمنوكثير

دباغةفييستخدم2!ا(ح)7032البوتامميومكرومات

طلاءصبغة(؟ح)403الرصاصوكروماتالجلود.

فيالكروممركباتوتعستخدم.الكرومصفرةتسمى

الأصباغتثبت)موادللألوانكمرسخاتالنسيجصناعة

يستخدمالطائراتصناعةوفي(.دائمةبصفةللنسيج

غشاءمنسميكةبطقةالمعدن)طلاءالألومنيوملأنودة

(.واقأكسيدي

فىويوجد،الطيعةفيطليقاكفلزالكروميوجدولا

يسمىمعدنفىوالأكسجينالحديدمعمتحداالغالب

فيرئيسيةبصورةالكروميتتعدينويتمالكروميت.

وزيمبابويوتركياورولممياإفريقياوجنوبألبانيا

نيا.وكراوأ

.69.915الذريووزنه42للكرومالذريوالعدد

وكثافته،م09652ويغليم0091عندالكروموينصهر

نيكولاسلويعراكتشف.م025عند3جماسم41.7

والأكسجينالكروممنمركبا،فرنسيكيميائيوهوفوكيلين

الحر.الكرومفلزحضرالتاليالعاموفي.أم797في

للصدأ.قابلغيرالملبأيضا:انظر

أشهرمنكانم(.1821-761)8صن،وروم

مصدرنورفوكريفكانوقدالإنجليز،الطبيعةرلممامي

بلجيكافيالريفكانكذلك،لوحاتهمنلكثيرإلهام

.أم481عامزارهاالتيوفرنسا

عملحيثنورفوكبمقاطعةنوريشفيكرومولد

ثمومن،منزلىلرلمماممساعداذلكبعدعملثمساعيا.

مؤسسيأحدكانأم308عاموفي.للرسممدرساأصبح

بعدفيماأعمالهكروموعرض.نوريتشفىالفنونجمعية

.لندنفيالملكيةالأكاديميةفي

الموادمنعددعلىيطلقاسمالكرومطلاء.،الكروم

الكرومصفرةمنها:الطلاءفيأصباغاتستخدمالتي

وخفمرة،والرصاصالكروميكحمضمنمركب

،الكروموحمرة،والأكسجينالكروممنمركب،الكروم

ألوانوتكون.والموليبدينوموالرصاصالكروممنمركب

وناصعة.نقيةالكروم

الصبغي.:انظر.الكروموروم

أصحكرومجون

رسمهبفضلمشهورا

الريصمنماظر

لوحتهوتعمر.لإنجليزيا

قرب،هيثوسهولدما

حمالعننورويش

دورفوكفيالريف

وسكيشه.



ليفروأ،لموكرو832

سياسىأم(.86ء1)995أوليفر،كرومول

الحربفيأضصراإلىالمسلحةالبرلمانقواتقادبريطاني

عشر،السالغالقرنمنالأربعينياتاخلالالإنجليزيةالأهليةا

إرادةلهكانت.ام658حتىأم653منإنجلتراوح!-

هموقليل.العسكريةالمجالاتفيعبقريأنهوأثبت،قوية

أكثروال!صاهيةالخوفأووال!حترامالحبكسبواأسذينا

فيكرومولوأ!د

فيهنتنجتون

الانهيوهنتنجتونشاير،

وكان.بإنجلتراكمبردجشاير

ذاتثريةعائلةإلىينتمي

معهدفيودرسنفوذ.

فيسسكص!ميدني

والدهوفاةأنإد!كمبردخ،

صومولأوليفرقبلالدراسةلتركاضطرته

الشهادةعلىيحصلأن

اكبرلمالى.!يعضواانتحبأم628عاموفي.الجامعية

موا!شروأصبحعشرأسسالغاالقررمنالثلاتينياتفي

أ!دكلاالبروتستانتمنكمماوالتطهيريونمتشددا.تطهيريا

البسيصهآ،العباداتأداءفيالناسبحهىيؤمنونكانوا

التطهيريون.انظر:.الإنجليزيةأعنيسةاوبتظجم

تشارشالملك5ضامأم962عامفي.السلطةفىتدرجه

حقه!ايستمدونالملوكأنمنهاعتقاداالبرلمانبحلالأول

تشارإشالملكي!-تولم.الشعبمنلااللهمنالحكمفي

عامفيإد!أخرىمرةللانعقاديدعهوأصم،البرلمانيحترم

واستمرأ!،الماإلىبحاجةنفسهوجدحينأم064

الحربوالدلعت.والبرلمانالملكبينالسلطةع!الصراع

ال!نتحاباتشيفازقدموأ!كرووكانأم642عامال!هلية

أنهومع.لمانإاجيش"شائدوأصمى.أم046عامالبرلمانية

قيادةفيبراعةأثبتل!ضهمحن!صا،عسكرياقائداي!شلم

تسمىكانتالتيقواتهتخسرولم.لىابضقة

ترأم645عامفي.رئيسيةمعركةأيةأيرونسايدز

عامالملكواستسلم،الحاسمةنازبيمعرك!كرومول

.أم466

متناشست!ت:جماعتينإلىالبرلمانمؤيدوانقسم

كانواالذينالمشيخيونأرادوقد.والمستقلينالمشيخيين

والملكالبرلمانيقتسمأنالبرلمانمقاعدمعظميحتلون

كانواالذينالمستقليندعضلكن.السياسيةالسلطة

لشكيلفضلواالبرلمانجيشضباطكباربتأييديتمتعون

مطلقا.ححماالبرلمانيحكمهاجمهورية

عاموالممستقلينالملكمؤيديبينالقتالاندلع

وبعدالتمرد.وأخمدالمستقل!تكرومولفأيد.ام486

الملكعلىالقبضالبرلمانجيشألقىقصيربوقتذلك

كرومولوكان.المشيخيينالبرلمانبأعضاءوأطاحتشارلز،

.ام964عاموإعدامهالملكمحاكمةشىالزعماءمن

جمهوريةاسمتحتجمهوريةذلكبعدإنجلتراوأصبحت

تمردحركاتكرومولسمحقالتاليت!تأصست!تافيوإنجلترا.

منجيشاوهزم،والأيرلسديةالأسكتلنديةاالقواتبها"شامت

.أعدمأرزياالملكابنمشيوارتأضشارلزأ؟تالموا

إخفاقمنكرومولاستاء(.)الحمايةالوصايةحكومة

عاموفى.الرئيسةالإصلاحاتمنعددتبنيفياكبرلمان

أعدوقد.للجمهوريةووضئنهايةاكبرلمانبحلقامأم653

تخضعبموجبهاإنجلتراأصبحتوثيقةمولحصرجيمشضباط

،التنفيذيرئيسهاكرومولأصبحكما،الوصايةلح!صمة

حريةكرومولكبت.العرشعلىالوعىأغبيحم!!ر

إجراءاتتبنىكما،صارمةأخلاقيةبمعا!وطالى،أصحافةا

الإنجليزية.البحريةالقواتقدرةمنعززو.ىأكأقاسية

المستعمراتتطويرفيصومولساعدذأسكإلىلا!لإضاشةو

عرضأم657عامففي.أصشماليةاأمرد!طوآسيافيالإبحليزيةا

رفضه.،لكطالملكأفلدشلمادعلى11 هـمو.

ريتشاردأصئولدهأم658عامكرومولوفاةوبعد

للحكم.كفؤايكنلمرششاردأممن.العرشعلىالوصي

البرلمانقامأم066عاموفي.أم965عاماستقالتهفقدم

الملكاسمتحتالحكملتوليستيوارتتشارلزبدعوة

الثاني.تشارلز

إنجلترا.،الطويلالبرلمانبمالأولتشارلز:أيضاانظر

وهي.والنرويجالدنماركبينموحدةعملةالكرون

أور.001وتعادل،والنيكلالنحاسمنمصنوعة

اللفائفى.التهابانو:.مرص،كرون

والكروناوالسويد.أيسدندابينموحدةعملةالكروظ

السويديةالكروناأما.الألومنيوممنمصنوعةالايسلندية

والنيكل.النحاسمنمصنوعةفهي

أخبارمذدغ(.-م191)6والتر،كروئكايت

للأخبارالرئيسيةالشخصيةوكانالتلفاز،فىأمريكي

الشركاتإحدىوهيإس(.بي.)سيشب!صةفيالمسائية

وحتىأم629عابممن،الكبرىالأمريكيةالإعلامية

التلفاز.فيالاخبارقارئيأكفأمنبكونهاثعتهر.أم819

بولايةجوزيفسانتفيكرونكايتليلاندولد

منأوستنفيتكساسجامعةفيودرس.ميسوري



923ج.أ،كرونين

،أم359حتىام339

صحففيمراسلاوعمل

وكالةوفىهاوردسكريبس

ألان)وهييونايتدبرس

(لإنترناشونابرسيونا!د

مراسلاوكان،أم379عام

الحربخلالأوروبافي

الثانية.العالمية

كرونكايتوالتربقيالحربوبعد

أوروبادىيعملكرونكايت

فياليونايتدبرسلمكتبمديراعملوقدصحفيا.مراسلا

شبكةإلىانضمثم،أم489حتىأم469منموسسكو

وأشنطنفيلهامرأسلافعملام،015عامإس.بى.سى

مراسلانيويوركمدينةإلىبعدئذونقل.سنواتأرلغمدة

المسائيةالأخبارتحريررئيسأصبحثمومن،أم459عام

مأ819عاموفى.أم639عامإس.بي.سيشبكةفي

معيعملظللكنه،المسائيةالأخبارفيالعملعنتقاعد

خاصة.مهامفيإس.بي.سىشبكة

،وأورانوس(بم)اللأرضغاياأولادأصغرورولوس

معظممنالعك!روعلى.الإغريقيةالأساطيرفي)السماء(

ولاحدثاولامكانايمثليكنلم،الأسطوريةاليونانآلهة

الالهةمنعائلةإلىكرونوسوينتسب.نوعيةأووظيفة

الروماني.الإله،بساتيرنالشبهشديدوهو.التيتانيينتدعى

قاملذلك-أولادهبهيطيحأنأورانوسخشيوقد

تمكنوبمساعدتها،الهائل-غاياجسمفىبحبسهم

وتزوج.التيتانيينملكوأصبحأورانوسإزاحةمنكرونوس

خشيوقد.أطفالستةلهفأنجبتريا،أختهمنكرونوس

خمسةأولابتلعلذلكأيضا،أولادهبهيطحأنكرونوس

زيوسوهوطفلآخرأخفتريالكن.مولدهمحينمنهم

حجرأباعطائهكرونوسخدعتثم،كريتجزيرةعن

وليد.طفلبثيابملفوفاكبيرا

إخوتهساعدرجلأوأصبح،زيوسساعدالثشدأنوبعد

منمعاوتمكنوا.كرونوسمنالهربعلىوأخواته

تقولكماالالهةملكزيوسوأصبح،بأبيهمالإطاحة

.للأسطورةا

صانعوطورها.بالغةبدقةالزمندقياسأداةالكرودومتر

الملاحينلحاجةوذلك؟السفنعلىلاستعمالهاالساعات

البحر.علىموقعهمتحديدفىتساعدهمدقيقةلساعة

يحتاجونالذينالاخرونوالعلماءالفلكيونيستعمل

أيفئا.الكرونومتربدقةالزمنلقياس

البحرعلىموقعهملمعردةالسم!ضباطيستعملهالبحريالكرونومتر

الأجزاء.سألأ...منأكمربه.الزمنمن

لتزيلخصيصامثبتةدقيقةساعةالبحريوالكرونومتر

علىمضبوطةالعادةفيوتكون.السفينةحركةتأثير

مبنيللزمندوليمعياروهوالقياسى،العالميالتوقيت

يدوناسمفينةموقعولمعرفة.وفلكيةذريةقيالحماتعلى

توقيتحمسبمعينةنجوممواقعبقياسويقومالزمنالملاح

موقعلمعرفةحسابيةبعمليةيقوموبعدها،المحليجرينتش

السفينة.

الإنجليزيالساعاتصانعطورأم735عاموفي

عاموفي.عليهيعتمدكرونومترأولهاريسونجون

ليرويبييرالفرنسيالساعاتصانعصممام776

وخلال.الحديثللكرونومترالنموذجأصبحكرونومترا،

المقاومةالمطورةالفلزاتاستعمالأدىالتامئكلشرالقرن

الكرونومتراتوجعلأجود،ساعاتتصنيعإلىللتمدد

دقة.أكثر

الرادارعلىالسفنمنكثيريعتمدالحاضرالوقتوفي

إشاراتوحلت.للملاحةالأخرىالإلكترونيةوالأجهزة

محلوالذريةالكهربائيةوالساعاتبالرأديوالوقت

.التطبيقاتمعظمفىالميكانيكيالكرونومتر

ساعة،الوقت؟الساعة،الذريةالساعةأيضا:انظر

اليد.

إنجليزيروائيأم(.89اا-)698جأ.كرولين،

الأولىروايتهبنشرالأدبعالمفىشهرتهحققمشهور،

فيالريفيةالحياةحولقصتهوتدورأم(،319)هاترزقلعة
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كرونينطوروقد،أسكتلندا

رواياتهفيهجعلنموذجا

مهنةأومشكلةحولتدور

بمزبمنفيعالجها،واحدة

والحبكةالواقعيةالتفاصيل

روايتهوتصف.الرومانسية

الأسفلإلىتنظرالنجوم

العم!طظروفام()ء39

كرونينا.جمجتمعاتأحدفيالبائسة

روايةأما.الإنجليزيةالمناجم

فىوهي،شابأسكتلنديطبيبقصةحولفتدورالقلعة

روايتهأسجوتعا.الطبلمهنةنقديةدراسةنفسهالوقت

منمنصرلكاهنمؤثرةقصهام()419المملكةمفاتيح

ألفهااكتيالرواياتومن.الصينفيالكاثوليكالروم

منوجبام(،)569جميلشىءبعدفيماكرونين

أم(.769القرنفلوسيدةام(،)969الجاودار

فى!صاردروسفيكرون!تجوزيفآرتشيبوأسدولد

!ث،م0391بمام919مرالطبومارم!أس!صتلندا.

منأ،ربعينيات1منتصففيالمتحدةالولاياتإلىانتقل

فيمغامراتأسذاتيةاسيرتهقصةوتعالج.العشرينالقرن

الطب.مهنةفيالأولىحياتهسنينأم(519)عالمين

غيرولكنهالكرةيشبهصلبلجسمصفةا!وي

عندمنبعجأنهإلاكرويجسمفالأرضتماما.مستدير

عمدمنهاالامشواءخطعنداتساعاأكثرلأنها،القطبين

نإحيثمستل!!ل!ضهيكررجسمالرجبيكرةالقلإن.

عرضها.منأكثرطولها

نىالمحليالحك!اأقسامأحدونانتويتشكروي

008101سثانهاعدديبلغلإنجلترا.شيسترجنوبي

وتمثلأساسا،ئالزراعيأ!اباالمدينةهذهوتتميز،نسمة

منطقةكرويمدينةوتعتبر،كبرىأهميةالألبانصناعة

ورشاتضمأنهاعنفضلا،الحديديةلل!!شهيرةربط

أيضاالمدينةعمالويشتغل.الحديديةللسكككبيرة

صناعاتالصناعيةالمنطقةجدبتوقد.السياراتبصناعة

الأغذية.وحفظالهخدسيةالصناعاتذلكفيبما،جديدة

منمصنوعنصفهاأبنيةفتضمالتاريخيةنانتويكمدينةأما

شهير.سياحيمركزأنهاكما،الخشب

علىلندنمدينةضواحيمنضاحيةكرويدون

992)006سكانهاعدديببئ.سريمقاطعةمشارف

لندنفينمواالعمرانيأضطويرامناطقأكثرمنوهي،نسمة

الثانيةالعالميةالحربوأثناءصعكانا.واكثرها،ال!جرى

بسببالدمارمنكثيربالمدينةلحقم(4591-ا)939

ضخمبرنامجبدأأم569عاموفى.الجويةالغارات

إنشاءعلىالخطةاشتملتوقدعمرانيا.تطويرهالإعادة

الشركاتمنكبيرعددوانتقل.واسعةوأسواتمكاتب

.كرويدونإلىلندلىوسطمن

فني،ومعهدمدنىمركزحصرويدونفييوجد

للموسيقىقاعةفيرفيلدقاعاتوتشمل.قضائيةومحاكم

سمىالذيأشكروفتومسرحمتفرجا،0291تسع

إضافة،كرويدونفيالموأ!دةأشكروفتبيغيالممثلةلاسم

مشفىالتاريخيةالمبانىومن.والمآدبللعرضقاعاتإلى

القديموالقصرام،995عامبيأ!ذياغيتوايت

عشرالرابعالقرنإلىتاريخهيعودالذيكانتربريالأساقفة

.الميلادي

صغيرةضاحية-عديدةولسنوات-نكرويدركانت

بلندناتصالهابعدبسرعةتطورتأصكنها،لسريتابعة

مطارظلكما.أم983عامالبحاريةالقطاراتبخط

الرئيسى.لندنمطار-أيضاعديدةسشوات-كرويدون

منالغربيالجنوبفىتقع،ساحليةمقاطعةعري

مونسترإقليممقاطعاتإحدىوهىأيرلندا،جمهورية

منتعدكيلارنيفبحيرات،الطبيعيةبمناظرهاالشهيرة

منالكثيرإليهاجذبتأنولاغروأيرلندا.فيالمواقعأجمل

،الشمالفيالمنخفضةالزراعيةأراضيهاوتقف،السياح

تراليمدينةوتعد.الجبليةوالغربيةالجنوبيةأراضيهاقبالة

المقاطعة.فياشئيسيةالصناعيةالمدينة

مقاطعةسكانعددانخفض.الحكمونظامالسكان

فيعليهكانعماأم،199عامفىأ%بسسبةكري

هناككانتالانخفاضهذاجانبوإلى.أم819تعداد

القرنمنالسبعينياتفيأخرىطفيفةالخفاضات

انخفاضفيكانسكانهاعددفإن،الميلاديالعشرين

فمثلا.الهجرةبسببالعشرينالقرنهذاطوالدائم

ماكاننصفإلىام199عامفيالس!صانعددانخفض

.أم851عامفيعليه

ريفية،مناطقفييعيشونسكانهامن73%ونحو

والبقية،الكاثوليكالروممنمجموعهممن%69أنكما

أيرلندا.كنيسةيتجعون

المقاطعة،أهافيبينالرئيسيةالخاطبةلغةالإنجليزيةتعد

هضبتيمنالغربيةالأجزاءفيفيتحدثونها،الأيرلنديةأما

وقد.السكانمنالافثمانيةيعيشحيث،،إيفاراحدنجل

الأيرلنديينالكتابمنلكثيرمولدابلاسكتجزركانت

توماس:-أمثالمنالأيرلنديةباللغةكتبواالذين

.سوليفانأووموريسأوكرومهتين
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طويلمدخلكنميرنهر

كري.جنوبيفيللبحر

وفيالنهرعبروالملنظر

كاها.حبالالخلف!

،الأيرلنديالشعبيالوطنيبالمسرحتراليمدينةوتهتم

الأيرلندية.القدملكرةمهمامركزاكريمقاطعةتعدكما

ثلاثةمنهماكليمثل،انتخابيتاندائرتانالمقاطعةلهذه

المقاطعةمجلسأنكما،الوطنيالنوابمجلسفيأعضاء

المحلية.الحكومةبأموريقومالذيهوتراليمدينةومقره

ولستوول،كيلارنىمدنفيأخرىمحليةمجالسوهناك

ترالي.و

المقاطعةسكانربعمنمايقربيعملالاقتصاد.

فيهاوتتركزغنيةزراعيةمنطقةالمقاطعةوشمال.بالزراعة

الدخليشكلللمصانعالألبانوبيع.الألبانصناعة

منتجاتتنتجالمزارعأنغير،هناكللسكانالأساسي

والبطاطس.والشوفانوالشعير،،الماشيةتربية:مثلأخرى

حيث،الأراضيمنشاسعةمساحاتالحشائمشوتغطي

فيالدخلأساسهماوالضأنالأبقارتربيةأننجد

متوسطويبلغ.المقاطعةوغربىجنوبيالمرتفعةالأماكن

51نحوالواحدالفرديمتلكهاالتىالزراعيةالأرض

هكتارا.

ممتةكلبينمنواحدالتصنيعقطاعفييعمل

الرئيسيةالثلاثوالصناعات.المقاطعةفيعاملينأشخاص

،والملبوساتالنسيجوصناعة،الغذائيةالموادصناعة:هي

الألبانمنتجاتصناعةوتشكل.الهندسيةوالصناعات

أيضاالمصانعتنتجكما،تراليمدينةفىالأساسيةالصناعة

الهندسيةوالمعدات،والملابس،المملحالخنزيرلحمشرائح

وتعتبر،الكهربائيةوالمعادن،والمنسوجات،والإلكترونية

كري،مقاطعةفىالمهمةالصناعاتمنالطاعةصناعة

مدينةفيوالإلكترونياتالألبانمنتجاتمصانعوتتركز

،الرافعاتتنتجفإنها،كيلارنىمدينةمصانعأما،لستوول

.الأمانومعداتوالخراطيم

الصناعاتقطاعفيالمقاطعةسكاننصفنحويعمل

الصناعاتأهممنتعد،والتجزئةالجملةوتجارة.الخدمية

مجالفيالسكانمنكثيريعملكما،المجالهذافي

ترالى.فيتقنيةكليةوهناك،الصحيةوالخدماتالتعليم

العامةوالإدارة،التمويل:الأخرىالخدماتوتشمل

والنقل.

السياحةمنأهميةأكثركريمقاطعةفيمالسياحةتعد

كريلمناظروذلك،الأخرىالايرلنديةالمقاطعاتفي

السياحيةالمراكزمنكيلارنيمدينةوتعد.الخلابةالطبيعية

الأجانب،السياحمنالكثيرإليهاجذبتالتيالمهمة

المجاورةالبحيراتمنجزءاتشملالوطنيةالمدينةفحديقة

أخرىلممياحيةمراكزوهناك.والغاباتالجبالوبهالها،

باليبيونيونمثل:مدنعدةفيتوجدالساحلعلى

ووترفيل.،وتراليوكنمير،،دنجلومدينةوكاهرسيفني

وفيتراليمدينةفىيقامللزهورسنويم!جانوهناك

السكانمنالعديديجذبانوكلاهماكيلورجلنمدينة

فيخاصةأيضا،الأسماكلصيدمراكزوتوجدوالزوار.

تحويكما.وفالينسيا،وفنت،ودنجل،كاسعتلجريجوري

تستغل،كثيرةغاباتكريمقاطعةمنالمرتفعةالأجزاء

محطةوهناك.المنازلتدفئةفىالخثفيستعملتجاريا،

.شانوننهرمصبعلىتاربرتمدينةفىحراريةوقود

دلا21كالطريق،رئيسيةطرقعدةالمقاطعةفيتوجد

طريقأنكمابلمريك،ترالىمدينةيربطالذي21()ن

تعملعبارةوهناك.كوركبمدينةيربطها22()ني!22

الخطأماوكليمر،تاربرتمدينتيبينشانوننهرعلى

دبلن-خطوبينكيلارنيوتراليبينيربطفإنهالحديدي

مدينةيمميجويمطاركريولمقاطعةمالو.فيكورك

فينت.فيالبحريالمقاطعةوميناءفرانفير،
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موجزةحقائق

.أم19!عامفي،دسمة971121:السكان

2.ح-ا107.4:المساحة

أوأجه!شحاتالأأصاد.اأ!أد،االألقار،ا:الزراعة-الرئيسيةاللتجات

الأحتا!.ا،الأسماكاالباء،مواد:ىأص

الإأحضروية،الأحهرةاالأاسار،ا!شحات،الراشعات،الملاص:لتصنيعا

الئ.،ا!مدميةاالشحات

استولتقد!انتقحليةمحموعةاس!وهوياريجمن:الاسمأصل

الممصمهآشع!

أمخربياالحداصلسيالأاالمحيصأساحليشك!!.السطح

حدهاشانودنهرمصبيش!ط!بينماكري،لمقاطعة

حصما،!صركممشتركالداخليحدهاومعظما،الشمالي

ويبلغ،الشرقيالشمالجهةمندلمريكمتصلةأنها

الشرقومن،كم001الجنوبإلىأحشمالامنامتدادها

كم.08أخرباإلى

دنجلوهضبة،وعرةحبليةأراضالجنوبيةكريأراضي

ارتفاعهاذروةإلىشتص!،صلبةرمليةصخورمنتتكون

جبالأعلىتشم!!منممهآفيالواقعة،كيلارنيمدينةقرب

قدرأجحر.اسطحفوتمأ140كارونتوهي!!جبلأيرلندا،

أصحور،اتعريةإلىالجبالتلكقمداعلىالجليدذوبانأدى

وبحيرات،عميقةوديانو،عرةرصخريةقممظهوروإلى

شتمتدبيرار،وإيفرا،دنجلىفيالجبليةأ!ضاباأما.كثيرة

أ!ضاباهذهلينزتوجد.الأطلسىاالمحيطمياهداخ!!حتى

ويصلأجحراإلىالممتدةثنمير،ونهر،دنجلخليجمداخل

مث!:بارزةصغيرةجرروهاكباليالسة،الجزرأكبرفالينسيا

وسعكيليج.،بلاسكتجزر

جبلية،مقاطعةكريمقاطعةانيظنأنهمنوبالرغم

فىتبدأمنخفضةأراضمنهاالشماليةالمنطقةأنإلا

المنطقةأما.المنخفضةالهضبةنحوتدريجياالارتفاع

حيريةرمليةحجارةمنفمكونة،كريبرأسالمسماة

تمالمنخفضةالأراضىأعذهالجنوبيالحدوعلى،ورملية

دنجلخليجفييصباننهرادوهناك.كيلارنيبحيرات

فينحدر،الشمالفيشي!!لهرأمامين،ونهرأ!ني،نهرهما:

.شانوننهرمصبإلى

الناحيةمنكريمقاطعةوعربيجنوبيمنطقةتعد

فيهاتكثرحيثاعتدالأ،المناطه!أكثرمنالمناخية

ويص!!،الدافئةالمناطقنباتاتبعضوتزدهر،ئشالحث

المناطهتفيينايرشهرفيم57إلىالحرارةدرجاتمتومعط

متوسطويصليوليو،شهرفيم651وإلى،الحساحلية

العالية،الجبالعلىسم002إلىالسنويالأمطارهطول

فيشانوننهرمص!قربمعم001منأقلوإلى

النباتاتنموعلىالمعتدلالجوهذامثلويساعد.الشمال

المناطةط.تلكشي

القديمةالمستوطناتلبعضبقاياتوجد.تاريخيةنبذة

النائية،وجزرهاهضابهافيوبخاصة!ري،مقاطعةفي

وكانتالسلتية،الأديرةبقاياوبعض!متاجيوقلعةمثل

فيمنسترمملكةالماضيفيتتبعالمقاطعةأراضيمعظم

الفترةفيمكارثيعائلةلحكمخضعتوالتيديسموند

الوسطى.أغرودامنالمبكرة

الثانىالقرنأثناءكريمقاطعةمنأجزاءخضعت

مميوةخاصة،نورمندية-الأنجلوأطسيطرةالميلاديعشر

القرنمنالثمانينياتفيالإنجليزوبدأأسد،أ!يتزجرااعائلة

المقاطعةأرأضيبعضيوزعوناطيلاديعشراضاشعا

عنونتج،الواسعةمنسترمزارعمنصجزءأطمستوطإت

فقدتالقيالأيرلنديةالأسربعضارتحلتأنذلك

الكبيرالتطوربذلكبادئة،المقاطعةداخلإلىأراضيها

دانيالعاش!فقد.هناكوالبلدانالمدنشملالذي

التالممعالقرنأوائلفي-ال!!اثوليكيالزعيصا-كونلأر

فيوبالتحديد،المدنتلكإحدىصىالميلاديعشر

مشهداالأولمسكنهصارحيثووترشيل،قرب،درين!ت

أيامشديدةمعاناةكريمقاطعةعانتقدرقومئا،تاريخيا

القرنمناللأرلعينياتفيحدثتالتيأس!صرىاالمجاعة

.الميلاديعشراضاسعا

البيضمنيت!صنباليخنةشبيهالطعاممننوعالكري

يستخدم.بالتوابلممزوحةوالخضراواتأطحمواوالسمك

فيالكريمسحوقالأقطارمنالعديدفيالطهاةبعض

منيتكونمزيجالكريمسحوقو.الكريوجباتإعداد

الكريمسحوقاستخدامويندرالمسحوقةالتوابلمنعدد

هذينفيأولاعرفأنهرغم،والباكستانالهندفي

المرادالوجباتباختلافأضوابلاتختلم!حيثبمالبلدين

والكزبرة،الفلفلعلىعادةتحتويولكنهاإعدادها،

علىالكريوجباتبعضوتحتويأ!رك!.واوالكمون

والحلبةوالشمارأ!رنفلارأغرفةارالحبهانمث!!،توابل

.والحردلوالزنجبيل

ونفاذةحارةنكهةبينماالكريمذاقويتراوح

.وحلوةلطيفةوأخرى

أم(.469)7918ستيوارتجونكري،

فيالريفيةللحياةأولراماتي!صيةابرسومهاشتهرأمريكيرسام

وصفهلماالحياةبهذهأعجبوقدالأمريكىالأوسطالغرب

فىالمعمودية:أعمالهأشعهرومنوبساطتها،بجمالها

أم(.)929كنساسفىالإعصارأم(بم)289كنساس
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والفيوماريك،أ،التميمىالإنزيمسكسنيل،واسحكسينيكفيعرفتالتيالأدبيةالحركةإلىكريينتمي

حمضيصبحثمومن،الأوكسالوأستيكوأخيراوالماليك،الفنيةالإقليميةباسمالميلاديالعشرينالقرنثلاثينيات

التميميأالإنزيمأستيلمعللاتحادجاهزاالأوكسالوأستيكالأمريكيةالحياةأحداثتصورأنالحركةهذهحاولتوقد

.أخرىدورةلبدءرسم.العظيمالكسادصاحبتالتيالصعبةالحقبةخلال

الحيويللتركيبطاقةبالدورةخطوةكلوتوفروزارةومبانيالأمريكيةالعدللوزأرةباريئصوراصي

.الحيويالتخليقانظر:.الأخرىالخلويةوالعمليات.توبيكافيتكساسبرلمانومبنىبوأشعنطن،الداخلية

ام(.529-)9188سدا!وردالسدركرس!،معهدفىودرسبكنساس،دنافانفيكريودد

.ء.باريسفىعاملفترةدرسثمبشيكاغو،للآدابكنساس

كانولما.البريطانيينوالدبلوماسيينالدولةرجالأشهرمن

مظام"059-4791كنالعمالحكومةفيالخزاولوزيرمنوأ!اجزءاإلالايكونكيميائيعنصرالكرييتون

الوقتفيوالمكروهةالضروريةالتقشفسياسةبادخالهوللكريبتونالكيميائيوالرمز.الجويالغلافمنالمليون

عامالإسترلينيالجنيهلقيمةتخفيضهلاقماوقد.نفسهرامزيوليمالسيرالبريطانيانالكيميائياناكتشفهوقد.ءلكل

منكريبسواستقالالمجلأد.فىبراا!طراأم949ب!يحمم!ومحظم.أم818عامترافرسوموريس

ى!ر4ألما!ريالمرضبأم015!ام!صبهوغازالكريبتونغازمنبخليطمملوءةالفلورسنت

المجلا!فياوراورا!اةأنيعتق!صيب!و!نالإرهاقالصماماتبعضفيالكرستونيستخدمكما.الأرجون

اقيا!كتبومنا!صرأ!.ءأ!ادىىلىتبنىأنيجبذواتالمضيئةالإشاراتأنابيببعضوفى،الكهربائية

عاموفيأم(،9)45،المسحيحيةالديمقراطيةنحوألفها.الصفرةإلىالضاربالأخضراللون

لكنه.أعمالاحكومةفيعامانائباكريبسعينأم،131ولا.لهطعمولاوالرائحةاللونعديمغازوالكريبتون

جيحكومةفىالخدمةرفضهبسبببعدفيمااستقالتهقدمضمنمصنفوهو.الأخرىالموادمعبسهولةيتفاعل

عامالعمالحزبمنفطرد،الائتلافيةمكدونالدرامزيالذريووزنه36،الذريوعدده.الخاملةالغازات

الحينذلكومنذ.المتطرفةاليساريةارائهبسببأم131غليانهنقطةتبلغسائلإلىتكثيفهويمكن.08.83

.البرلمانفيمستقلعضومنص!شغلأم459عام-ويتم.م1-6.56درجةعندويتجمدم3-152.

.!وص.السائلالهواءصناعةأثناءالكريبتونعلىالحصول

لأالحكوحمسلس!الذيعينأ.وليملسيرا،رامزي:يضأأنظرا

شصالعالميةا!بإبانالائتلافيةتفاعلاتسلسلةكصيبسدورة.دورة،عرليس

ظ-6!سصلدىسفيرأكريبسالتانيةالأ!جينإلىتحتاجالشالحلاياجميعفيتحدثكيميائية

وى،،س)سابقا(.اسموفييتيالاتحادفىورةأوالسيتريكحمضدورةأيضاعليهاويطلق.لتحيا

عينأم429عامفبرايروفيهانزحصل.الكربوكسيليكثلاثىحمض

ورئيساالملكلأختامحاملاأم3ء9عامالمولد،الألمانيالحيوي،الكيميائيكريبس

أواخر:وفي.العموملمجلسأوالأعضاء(وظائف)علمللفسيولوجيانوبلجائزةعلى

كا؟73+اللوردخلفأم429عامفيمهمجزءوالدورة.المعالجةمنهجلاكتشافهالطب

كريبسستافوردالسيرلإنتاجوزيراليفربروك.طاقةإلىالغذاءبتغييرفيهاالخلاياتقومحيث،الأيض

فيكريبسوبقي،الطائراتالأنزيمأستيلالدورةفىالكيميائيةالتفاعلاتوتغير

فىالعمالحزبفوزوبعد.الحربنهايةحتىالمن!بهذاثانىإلى،الخليكحمضأشكالأحدوهوأ،التميمي

.الحزبفيعضويتهكريجساستعادأم459عامألاخطل!اتفيأالتميميالإنزيمأستيلويتكونوماء.الكربونأكسيد

ستافوردريتشاردوسميلندنفيكصيبسولد.والكربوهيدراتوالبروتيناتالدهونتحللمنالجسم

وأجرىأكسفورد،جا!عةفيالكيمياء!رسصص.معأالتميميالإنزيمأستيلباتحادكريبسدورةوتبدأ

!رسكما.هـميةاب!دنكليةفيا!اءفىأبحاثانفسها،للدورةنهائيمنتجوهو،الأوكسالوأستيكحمض

.أم319عاممحام!اأصبحثمومنأ!ضاارر!وقوينتج.السيتريكحمضالحموضهذهتوافقعنويتشكل

حمضالسيشريكحمضجزيئاتتنظيمإعادةعن

وأ،صغيرةكتلةعلىللدلالةيستعملمصطلحالكريئديشكلالمراحلمنسلسدةعبريرالذيالأيسوستريك

علمفيخليةبمعنىيستعملالعادةفيوهوصغير،جسم،كيتوجلوتاريك-ألفاوهي،وسيطةحموضستةخلالها
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الحمراءأ!دمالخلاياالإشارةعندخاصةالأعضاءوظائف

مثلى،العصبىأصظامامنخاصةأجزاءوهناكوالبيضاء.

تصمىأطضغط،تستجيباكتيالجلدفيالعصبنهايات

.كريات

.الدم:أيضاانظر

وقد.التوسطالأبيضاأجحرافييونانيةجضيرةورب

منذ،المينويةالحضارة،مهمةأوروبيةحضارةأولبهابدأت

حنوليكمأ..مساشةعلىالجزيرةوتقع.عام00051

أطيولان.الجنوبيةالجزيرةشبه،بيليبونيسوس

أكبروهي2،كما3328كريتجزيرةمساحةتبلغ

ميناءإراكليونمدينةتعتبررخانيا.وعاصمتها.اليونانحزر

مدنها.وأكبر،الرئيسىالتجاريومركزهاالجزيرة

اليونانية،اللغةكريتجزيرةسكانيتحدث.السكان

فىالشرقيةالأرثوذكسيةالدصيسةمعظمهماوينتمي

التاريحيبماضيهمكريتجزيرةأهاليويتباهى.كريت

بأداءيقومونفمتلا،.أغديمةاالعاداتمنكثيراويتبعون

أفراحهما،فيشعبيةأغالىويغنون،تقليديةرقصات

يرتديمساءكلبدايةفيوأعيادهما.وفىالتعميدومراسم

ملاس!منأ!ديهمماأفض!!كريتجزيرةمدنأبناء

حصيتأهاشويتميز.وإياباذهاباالشوارعويجوبون

والأمهاتالاباءمنكثيرويقوم،قويةأسريةبعلاقات

منكبيراجزءاالأهاليويقضي،لأولادهمالزواجبترتيب

الصحف.ويقرأونيتسامرونحيث،المقاهيفيأوقاتهم

الجزيرةوسطالجبالمنسلسلةتمتد.والمناخالسطح

عايدةجبلهيمنطقةوأعلى،غربي-شرقياتجاهفي

كريت.جزيرةومعطم456/2إلىأرتفاعهيصلالذي

وتنحدر،الجبالبينوالسهولالحصبةالوديانوتمتد

الساحلمعظمطولعلىالبحراتجاهفيشديداانحدارا

،الشمالفيتدريجياأكبربصورةأطالجباوتنحدر.الحنوبي

الشمالي.الساح!!طولعلىضيقسهلويمتد

رطب.وشعتاء،جافحاربصيف!صيتجزيرةتتميز

فيم452والشتاءفيم251بينالحرارةدرجاتوتتراوخ

وحتىأكتوبرشهرمنابتداءمطارالأوتسقط.أ!يفأ

فيعنهالجبالعلىالأمطارهطولويزداد،مارسشمهر

فيالزراعيةالمناطقمنعددويحتاج.والوديانالسهول

وتوفر،الكافيالموعلىلاتحصللأنها،ريإلىكريت

.الريلنظمااللازمةأطاقةاالهواءطواح!ت

مزارعفيكريتجزيرةأهاليمعظميعم!!.الاقتصاد

وأهميدويا.عملهممنكبيراجزءاويؤدود،صعيرة

،والزيتون،العنبذلكفىبما،أغواكهااشئيسيةالمحاصي!!

السودانى.والفولالحضراواتيزرعون!صما.اخبرتقالر

المناحسمب!أراضيهملريكريتفيالمزارع!!معطمويضطر.يت!حمئأنحاء!يالمرارعلمىللرياللازمةالطاقةتوفرالهوائيةالطواحين

اسطاطس.واالقصعكريتتشحر،الحاف

ء

-
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بتجهيزالمصافيتقوم،الشماليةالساحليةالمدنوفي

إراكليونفيالمصانعوتنتجالبناء.مواءوصناعةالأغذية

فيالناسمنكثيرويعمل.الجلديةوالمنتجاتالصابون

المعدنية.والأعمالالسلالصناعةمثلالحرفيةالأعمال

كريت.جزيرةاقتصادفىمهمادوراالسياحةتؤدي

إراكليونبمتحفالقديمةمينواناثارأنبالذكروجدير

أعدادأتجذبوفيستوسكنوسوسفيمينوانوأطلال

المدنمنوغيرهاإراكليونمدينةوتضم.الزأئرينمنكبيرة

الحديثة.والمطاعمالفنادقالأخرىالساحلية

المركزيةللحكومةكريتجزيرةتخضع.الحكمنظام

كلايرأس،إداريةأقسامأربعةإلىالجزيرةوتنقسم.أثينافى

الداخلية.وزيريعينهمحافظمنها

منالجزيرةإلىالأوائلالمستوطنونجاء.تاريخيةفبدة

عامحواليذلكوكان(،الان)تركياالصغرىآسيا

اهاليكان.م،ق0003عاموبحلول..مق0006

نسبةالمينويةالحضمارةتسمىمتقدمةحضارةبنواقدكريت

حقق،المينويالعصروخلال.مينوسالملكأسطورةإلى

الفن،مجالاتفيكبيرأتقدماكريتجزيرةأهالي

بأفنيةجميلةأماكنببناءقاموافقد؟والهندسةوالمعمار،

والمجصهرأت،الخزفصناعةفيتفوقواكما.فسيحة

للكتابة.نظاماأيضاواستخدموا

جزيرةفيوالأماكنالمدنمنكثيراكبيرحريقدمر

الحضارةواضمحلتتقريبا،م.ق0451عامكريت

وحولوها.م.ق68عامالجزيرةالرومانوغزاتدريجئا.

فيالرومانيةالإمبراطوريةتقسيموبعد.لهمتابعإقليمإلى

الإغريقلحكمتخضعكريقجزيرةأصبحتم،593عام

العربفتحهاثم،البيزنطيةالإمبراطوريةمنجزءاباعتبارها

العلومفيهاوازدهرت.البيزنطيينهزمواأنبعدم826عام

كماوغيرها.الدينيةللعلوممعاهدالعرببنىإذ،والثقافة

شرقفىالإسلاميةالدولةأطرافبقيةمعتجارتهاازدهرت

وحكمت.وصقليةالأندلسبلادوفيالمتوسطالبحر

ثمأم،966عامحتىأم402عاممنذالجزيرةالبندقية

إلى9661عاممنالفترةخلالالعثمانيونالأتراكحكمها

.ام898

اليونانمعالوحدةأجلمنكريتفيحركةظهرت

اليونانمنجزءاكريقوأصبحتعشر،التاسعالقرنخلال

عاموبالتحديد،الثانيةالعالميةالحربوخلال.أم139عام

تحتوأصبحت،الجزيرةالألمانيةالقواتغزت،ام149

عامشمهوربعدةالحربنهايةقبيلحتىالألمانسيطرة

جزيرةعملتأوزارهاالحربوضعتأنوبعد.أم549

تحسيناالسياحيةومرأفقهاطرقهاشبكةتحسينعلىكريت

.لليونانلممياحيجذبمنطقةتعتبروالانكبيرا.

)الدم(،الدوريالجهازان!:الحمراء.الدمكرية

.الدمفقر(،الدموية)الفصائلالدم

لويس.،تنمونتبا:نظرا0معركة،كريت

مرض.ضمر،بكوجا-تفيللىيتزكر

يدمرالذيالخرفمننادرنوعجاكوب-كريتزفيلدت

طبيباهماالمرضهذاشخصمنوأول.الدماغخلايا

والفونس،جيهانزالألمانيانوالنفسيةالعصبيةالأمراض

وفى.العشرينالقرنعشرينياتأوائلفى،جاكوب.إم

هىالمرضلهذاالأولىالأعراضكانت،الحالاتمعظم

أسابئغضونوفى.الطبيعيغيرالسلوكأوالذاكرةفقدان

وضعفالتركيزوقلة،الرؤيةفياضطراباتتحدث

الذهنيةالقدرةوتستمر.أخرىمرضيةونوباتالعضلات

إلىويؤديبسرعةالمرضويتقدمالتدهور،فيالإدراكيةو

.عامغضونفيهذايتمماوعادة،الوفاة

ولكنه،المرضلهذاالمسببالعاملالأطباءيعرفولا

هذاأعراضولاتظهر.الماشيةفييوجدشاذببروتينيرتبط

يكتشفولم.العدوىمنسنينأوشمهوربعدإلاالمرض

فىإلا،الناسبينالمرضهذاينتشركيفبعدالعلماء

الملوثةالموادمعالعر!يبالاتصالتحدثقليلةحالات

العالم،أنحاءجميعفيالمرضهذاويحدث.بالمرض

ويصيبشخص.مليونكلمنشخصحواليويصيب

يكتشفولم،سنة75وء.أعماربينوالنساءالرجال

.الانحتىلهدواءأوعلا!أيمما

وتسمىالهادئالمحيطفيجزيرةأتولكريتيماتي

التيالكبرىالجزرإحدىوهي،كرسمسجزيرةأيضا

نحوويعيش.الهادئالمحيطفيالبحريالحيدمنتشكلت

وسحدث.المرجانيةكريتيماتىجزيرةفينسمة003.1

ال!جيةهىكريسماسوالجلبرتيزيةتسمىلغةهؤلاء

كرسمس.لكلمةالجلبرتيزية

كم2)001بعدعلىالمرجانيةكرشيماتىتمحزيرة

طولهيباساحليخطوللجزيرةهونولولو.جنوبي

وجافة،منخفضةوهي2،كم036نحووتغطي،كما03

النوويةللتجاربموقعاالبريطانيوناستخدمهاوقد.ورملية

مأ629عاموفى.أم162أواخرحتىأم579عاممن

.هناكنوويةتجاربالمتحدةالولاياتأجرت

المكتشف،كوكجيمصأصبحأم،777في

ضمتوقد.الجزيرةإلىيصلبريطانىأول،البريطاني

منجزءاوأصبحت،أم888عامالجزيرةبريطانيا

بنتوقد.ام919سنةوإلسجيلبرتجزر!ستعمرة
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كرتحيماتيجزيرةفيللطائراتمهبطاالأمريكيةالقوات

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالالمرجانية

دوأ!ةمنجزءاالجزيرةأصعحتأم،979عاموفي

كيرلاتي.انظر:.المستقلةكيريباتي

جزر.الاستواء،خط:أيضاانف!!

أصتىكنديمسياسي(.أم-)349!جان،كريتين

فيعضواانتخب.م3991عامشيكنداوزراءرئيس

عن،أم639عامفي،مرةأول،الكنديالعموممجلس

ثلاثفيوزاريةمناصب3عدوتولىالأحرار،حزب

الوزراءرئيسمنصبمنهاالأحرار،لحزبح!صمات

فيالأحراراحزباغيادةناجحةحملةكرلتينقاد.باللإنابة

محلسمناستقالأم869عاموفي.م8491عام

عادأ!ضهرتيرش،جونأ!زراءارئيسمعخلافبعدالعموم

انتخبحيث،أم099عاءفيأسمياسةاإلىأخرىمرة

الأحرار.لحزبرئيسا

شادينيجانشيحصيت!تجانجاك-جوزيفولد

بعيدافيهاي!صنالتيقاتالأرافيبالمحاماةويعمل،بكويبك

السياسة.عن

م(.6691-1)872غوردونإدوارد،كريج

لشدةتأثرومؤلفومحرج،لريطانيمسارحمصمم

أجةأضااللفترةالمسرحخشبةتصميموفنالمسرحيبالإنتاج

،المسرحأنحنونجريدةكريحأسهروقد.أم019لعام

المسرحفنونومدرسةأم(،!.)8القناعمماها

الفنعنهوكتجهوأشهرأصيا.إيطافلورنسا،!أم()139

المسرحفنأيضاثريجألفأم(.19)1المسرحى

المشهدأم(،)139جديدمسرحنحوام(بم09)5

أم(.319)الخاعةوحياتهاتيرىإلينأم(،)239

فيوأسدوقدلم!.تيري"!إلينالمشهورةالممثلةابن!ووكرب

.نجلتراب!،يرشاهيرتفورد،!شيفيناج

المحليتتمئبالحكماالتيالمقاطعاتإحدىكرسا!ون

نسمة.035.74سكانهايبلكدد.الشماليةأيرلندافي

وبورتادونأجرجانأطمقاطعةالتابعةأممبيرةاالمدنب!تومن

هذهوتشتهر.الجديدةكريحافونمنجزءاتعتبراناللتان

مدينةوتعتبر.الفاخرةال!ضانمنتجاتبصماعةالمقاطعة

الزهور.إنباتوصناعةالفاكهةشراعةمركزابورتادون

لستر.أ:أيضانظرا

رئي!أولأم(.049-1871)اللورد،كرلجافون

1291عام!نالمنصسبهذاتولى.الشماليةلأيرلنداوزراء

كريججيمسالأصلياسمه.أم049عامفىتوفيحتى

والمملكةأيرلندابينالوحدةعلىالإبقاءفكرةيؤيدوكان

وحدوياعضواانتخب،أم609عاموفي.المتحدة

مقاومتهفىكارسونإدواردأصسيراساندوقدلاكبرلمان

وفىاللورد.،كارسونانظر:.المحليالح!ص!اقانونلمشروع

المنزلية،الشؤونهيئةلصندوتأميناعملىام619عام

.المعاشاتلوزيربرلمانياسكرتيراأم919عامفيوأصتى

لوزارةوماليابرلمانياسكرتيراأصبح،أم029عامفىر

بأيرلندابألستر،،كريجافونفىحصيجوأصد.أجحريةأ

وفىبأسكتلندا،أدنبرهجامعةفىتعليمهوتلقى،أجةأحشماا

كريجافون.فيكونتيلقبأصبح،أم279عام

الكيميائيةالموادمنلمجموعةأحتمائعاالاسماالكردرول

لوين-".رو"سم-ت-تهط كسسوالهداأحلماءاعلهالطلر11

ويستخدم.الكريزولمادةعلىأش!صيوزوتازيتيحتوير

وأعمدة،الحديديةللس!ثالحشبيةأحوارضاصيانةصي

.البيوتخارجالمستخدمةالأخرىاالأحشابواأ،سوأر،1

مزللقيمنوالمستحلباتالمطهرةالصابونأنواعوتصنع

كريزول،-أورتو:المعروفةأ!ضيزولاموادعلىيحتوي

الأنواعهذهوتستخدم.كريزول-وبارار،كريزول-وميتا

ومبيداتمحليةمطهراتوالمستحلباتالصمابونمن

أطجراثيم.

الكريوزوت.:أيضانظرا

صممهوالزجاجالحديدمنبناءبالاسلورقي

أقيمالذيالكبيرللمعرضمقراأسي!صونصستونباجوزيف

حديقةفيالأمرأولشيدوقد.أمء8اعاملندنفى

حديديةوقناطرجسوربنائهفيوامئتخدمت،باركهايد

تخليداشيدوقدم564البناءطولكان.الصنعمسبقة

جرىأم852وفي.المعرضفيهاأقيماالتيالسنةلذكرى

للبناءوكان.لندنجنوبيفيسيدنهامإلىونقلهتفكيكه

إيسامباردبناهاإضافيةأبراج-سيدنهامقصر-الجديد

فيهشبحريقبسببدمرالبناءلكن.برونيلكينجدوم

بالاسكريستالاسمموقعهعلىوأطلة!.أم369عام

فياليومشيدوقد.لندنجنوبيفيوأقيمالبلور(قصر)أي

تجهيزاتعلىيحتويوطميرياضيمركزالمو!ذلك

الرياضية.للنشاطات

لمعا.(م9819691)3لتروالر،كريستا

ألمانيا،فيالسوداءالغالةفيبيرنكفيولدألمانيجغرافي

درا!شهكريستالرواكتربدأ.شهيرةروائيةأمهوكانت

الفلسفةدرسحيثوميونيخ،هيدلبرجفيالجامعية

لمشةالجغرافيافيدكتوراهعلىوحصلوالاقتصاد،



247أجاثاالسيدة،كريستي

حنوليتشيجدهأعيدوقدى.الصورةهذهفىيبدومثلحاأم185عامأممبيراللمعرضمقراليكودبلندنهايدلاركحديقة!يبميبالاسكريستال

.أم369عامش!حريىفيدمرأممنه،لندن

جنوبىفيالمركزيةالأماكنموضوعهاوكان،أم339

الخاصالسداممينموذجهإلىكريستالرشهرةوترجعألمانيا.

حيثمن،المجاورةبالمناطقوعلاقتهاالمركزيةبالأماكن

التخطيطفينويةالنموذجهذاويعد،والخدماتالتموين

الجغرأفيافيومقالاتبحوثولكريستالر،والمحليالإقليمي

السياحةلجغرافيةمقدمة؟المدنترتيبسلسلةمنها:

الكبرىالصناعيةالمدنفىالوظيفيالنقلأم(؟)559

الألمانيالرايخفىالريفيةالمستوطناتأكلاطأم(بم)7ء9

أم(.)379المحليةبالحكومةوعلاقتها

فيالمحليةللحكومةتابعةمقاطعةكريستتشيرش

تقع.نسمة005/04سكانهاعدديبلغ.بإنجلترادورسعت

التقاءمنتكونتأرضعلىنفسهاكريستتشيرلقمدينة

تاريخيامبنىكريستتشيرلقديرويعتبر.وإيفنستاورنهري

الختلطة،اشراعةمنهامختلفةأنشطةبهايوجدكما.بها

مهمة.أخرىوصناعات،والسياحة،الخفيفةوالهندسة

الس!ضي.التطورمنوافرقدرأيضاكريستتشيرشولدى

كان.(م0281-7671)هئري،كريستو!

منبلادهتحريرفيساعد.هاييتيش!اليمنأسودملكا

أجبرالرقانتهىوعندما.الفرنسيالالممتعمارومن،الرق

قسوتهقاومواولكنهمالعم!!،فيالاستمرارعلىشعبه

ثارالبلاد.ازدهارمنالرغمع!ىالسخرةأعمالوقوانين

علىقادروغيرمريضاوكان،أم082فيعليهالشعب

الفضة.منبرصاصةنفسهقتل.المقاومة

وفى.الإنجليزيةجريناداجزيرةفيعبداكريستوفوأسد

جعلتبمهارةالفرنسيينحارب،الهاييتيةام197ثورة

عملعاما.قائدايعينهلوفيتشرتوسانتالسودمحرر

وهوديسالاينز،جاكوسجانإمرةتحتأيضاكريستوف

لشماليرئيساأصبح،ام708فيآخر.وطنيقائد

.أم811فىملكاوأصبح،هاستي

كاتبةأم(.أ-769)081أجاثاالسيدة،كريستي

حبكتهاببراعةقصصهاتميزت،البوليسيةللقصصإنجليزية

الخاصالسريالخبرأجاثاالسيدةقدمت.الروائية

الأولىالبوليسيةروايتهافيبواروهركيولالبلج!ي

كماأم(.029)أنماطعلىالغامفمةالغراميةالعلاقة

البوليسيةرواياتهاأشهرفيالجمهورإلىأيضابواروقدمت

أخرىرواياتوفيأم(.)269كرويدروجرمقتل

فيالعانسالعجوزماربلجينالانسةظهرتمتعددة

القسمقرفىالقتلجريمهضمنهامنكثيرةقصص

توميكانام(.)719الرهيبالخصمأم(،039)

فىالهاويانالسريانالخبرانهمابيتريسفوردوتوبنس

بوخزوأم(.149)أم؟ارأنمنهاالرواياتمنالعديد

م(.691)8إبهامى

الأدبمنكتابا83أجاثاالسيدةكتبتكما

.القصيرةالقصصمنومجموعةرواية67منهاالبوليسي

مسرحياتهاأحسنتشمل.مسرحية61أيضاكتبتكما

الادعاءشاهدوالفأرمصيدةالتشويقدرامافي

تحترواياتستأيضاأجاثاالسيدةكتبتأم(.)539

فينشرتذاتيةسيرةوويستماكوتمارياممم

وفاتها.بعدم(1)779

توركواريفىميللركلاريساماريأجاثاولدت

منالأولزواجهاانتهى.ديفونتوربيي(منجزء)الان

منتزوجتثم.بالطلاقكريستيأرتشيبولدالكولونيل

منحت.مرموقآثارعالموهو،مالوانماكعه!السير



دفورلند،يستيكر824

فىالقائدالسيدةبدرجةالبريطانيةالإمبراطوريةولممام

.أم719

لريطانىعداء(.ام-069)لئددورد،كريستي

بطهلأصبححيثأم،399عاممتر،المائةبسباقفاز

في،ثانية879.فيأحسباقامسافةأنهىأنبعدالعالم

أيضافازبألمانيا.شتوتجارتفيالعالميةالألعابلطولة

الألعابدورةفى،رجالمتر،المائةلسباقالذهبيةبالميدالية

عمرهوكانأم،299عامبأ!مبانيا،برشلونةفيالأوليمبية

بهذهيفوزعداءأكبرأصبحوبذلك،سنة32حينذاك

يليه.عمنأربأعوامبفارقلمشا،الميدالية

بجاماي!صا،أندروسانتفىكريستيلندفوردولد

أصسالعةافيكانعندماالمتحدةالمملكةإلىأسرتهوهاجرت

فيياضيةأاحياتهبدأهـقد.لسدنفيواستقرت،عمرهمن

.أم869عام

طكماكمانام(.ا-609)818التاسعكريستيان

خلال.أم609فيوفاتهحتىام863منللدنمارك

لها.التابعةالأراضياثلثنحوالدنماركفقدتحكمه

فلانسبيرخقربحوتوربفىالتاممعكريصتيانولد

أصلمنينحدركانألمانيا.بشمالىالانيعرففيما

وفريدريك،الأولكريعستيانأمثالالدنماركي!تالملوك

أصسابعاشريدريكالملكخلف،أثالثاوكريستيان،الأول

مرسومعلىوقعام863وفيأولادا.ينجبلمالذي

حزءاوجعلها،مجاورةأرضوهيشلزويغ،بضميقضي

وحليفتهابرومسياغزوإلىالمرممومهذاأدى.الدنماركمن

انهزمتماسرعانولكن.أم486فيللدنماركالنمسا

متنارعأخرىوأرضشلزويغحكمعنوتخلتالدنمارك

هولشتاين.تسمىعليها

،الدنماركفيالديمقراطيةتطورمنعكريستيانحاول

تأسممتبحكومةال!عترافعلىأم109عاموافقولكنه

عروشسلالتهاعتلت.البرلمانفيالأغلبيةتأييدعلى

.المتحدةوالمملكةوروسيا،واليونان،والنرويج،الدنمارك

مدكاكانأم(.أ-648)77ءالرابعكريستيان

!متينالدنماركح!صم.وفاتهحتىام588منللدنمارك

ورث.دنماركيملكلأيمماحكمفترةأطولوهيسنة

حروبفيورطهاولكنه؟وغنيةقويةدولةكريستيان

الدنماركبمؤسسيعرفكان.ومفلسةضعيفةتركتها

الفمون.يشجعوكان،الأعظم

والدهخلفوقد.فريدري!سسبورغفيكريستيانولد

الكثيرإنشاءعلىكريستيانأشرفملكا.الثانىفريدريك

كما،الدنماركعاصمةكوبنهاجنفيالجميلةالمبانيمن

روزينبورجقصرذلكفيبمابعضها،تصميمافيساهم

اممتأجرأم(.62)4الماليةالأورأقوسوتام(،06)6

ليقومواأجانبوفنانينبارزينحرفيينعمالآكريستيان

ومنح،بلادهفيوالباليهالموسيقىشجعكما،المبانيبتزيين

توطيدفيساعدتالتيللشركاتتجاريةرحصا

الهندوجزروالهند،إفريقيا،فىأررنماركيةاالمستعمرات

القوأتساعدتأم،962إلىأم625ومن.أخربيةا

فيالكاثوليكضدالحروبفيالبروتستانتاسدنماركيةا

ما436ومن.عاماالثلاثينحربانظر:ألمانيا.

هذهوألحقتالعسويد،الدنماركحاربت،أم46هإلى

كانتالتىالأراضيوأفقدتهاأ!دنماركلاالهزيمةالحروب

أموالها.امشنزفتكماأ!اتابعة

أوسلو.:أيضاانظر

موميقار.(2491-9191)رلشا،نيستياكر

الكهربائى،الجيتارعلىشهيرعازفأولكان،أمريكي

الجاز.موسيقىتطويرفيمؤثرةبارزةشخصيةوكان

باستخدامهالجيتارعلىالعزففيثورةكريستيانأحدث

مكانةللجيتارجعلمما،الموسيقيةالآأسةهدهناتإم!ظلكل

كريستيانتخصصالجاز.فيالمنفردللعزفموسيقيةكآلة

أحاديوواضحقوينمطذاتمطورةألحانعزففى

منبدلا،المرةفيواحدةموسيقيةنغمةبعزفهوذأسكالوتر،

أغة.متآأنغاماعزفه

تكمساس.بولايةدالاسفيكريستيانشارأ!ولد

حيثأوكلاهومابمبولايةأوكلاهومامدينةفيوشب

فيهاموندجونيسمىالمواهبعنباحثأكتشفه

كريستيانعزف،أم419إلىأم!39ومن.أم939

اللحنوعازفيحودمانبينىالكلارنيتعازففرقةمع

جازعازفيمععملالسنواتهذهخلال.السداسي

وعازفجيلسباي،ديزيالبوقعازففيهمبمنآخرين

هارلمفىمينتونعزفدارفيمونكثيلونيوسالبيانو

الجازمننمطبتطويرمعاقامواحيث؟نيويوركبمدينة

السلبداءحصيستيانتوفى.البيبوبيسمىالحديث

.الرئوي

ملكاكانام(.479)0187العاشركريستيان

رموزمنرمزاأصبح.وفاتهوحتىأم219منللدنمارك

الحصبخلالالألمماكأالاحتلالضدالدنماركيةالمقاومة

أم(.-459أ)939الثانيةالعالمية

كوبنهاجن.قربتنلندشارلوفيالعاشركريستيانولد

فترةوأثناء.العرشعلىالثامنفريدريكوالدهوخلف



924ك.هـ.فرانسيس،كريك

قوانينالدنماركيةالحكومةأجازت،كريستيانحكم

.الأخرىالإصلاحاتمنوالكثيرالاجتماعيالضمان

أنهىجديدادستورأثريستيانو!ام!15عاموفي

فىالعلياالطقاتلمجتمعاتالخاصةالصلاحياتبمقتضاه

.الدنمارك

واستسلمت،ام049فيالدنماركالألمانىالجيمقغزا

اعتلائهفياستمركريستيانلكنسريعا،الدنماركيةالقوات

الألمانمطالبجمعالتعاونرفضأم439وفي.للعرش

قربقلعتهفيأسيراالألمانأبقاهحيثم،4591حتى

كوبنهاجن.

أوسلو.انظر:.كرلشتلائلا

الهنديالمحيطفيأستراليإقليمايلالدكريسماس

وطولها،بيرثغربشماليكم005.2حواليتبعد

تعدينالرئيسيةوصناعتها،كما5وعرضهاكم02حوالي

المكونشعبهاوأكثريةأم798فىبدأتالتيالفوسفات

والملايوين.الصينيينمننسمة3و...من

.ام888فيالجزيرةحكممقاليدالبريطانيونتولى

.أم589فىأمشرالئاإقليماالجزيرةأصبحت

الاعورية)أدواعالناعورية:انظر.مرص،الكريسماس

اخر.م(.ق465إلى056من)حكمكريسوس

كريسوسرفعحاليا.تركياغربيوتمثيليديا،ملوك

ووسئ،الساحليةاليونانيةالمدنوفتحقوتها،ذروةإلىليديا

ومعطفىكيزلويسمىهاليزنهرإلىإمبراطوريتهحدود

ليدياحققتكريسوس،ح!صموخلال.الصغرىاسيا

.المزدهرةوالتجارةالذهباستخراجبفضلطائلةثروات

عاموفي.ألياتيسوالدهالملكفيكريسوسخلفوقد

بلادضدوإسبرطةومصرمبابلتحالفاشكل.مق954

منالعونوانتظر..مق545عامالفرسوهاجم.فارس

عاصمتهنحوفتراجع،تصلهلمالمساعدةأنإلا،حلفائه

،هناكإلىتبعهقورلقالفارسيالقائدأنإلاسارديس،

الفارسية.الإمبراطوريةمنجزءاليدياوجعل،وهزمه

مهمةمعركةأولكريسىمعركة.معركة،كرلشى

بموقعأم346عاموقعت،الأوروبيةعامالمائةحربفي

وقد.الفرنسيةسوميمقاطعةفيالحاليةكريسيمدينة

قوأت،الثالثإدواردبقيادة،الإنجليزيةالقواتهزمت

فىوقتل.السادسفيليببقيادةالكبيرةالفرنسيالجيش

أكثربينهممنتقريبا،الفرنسيةالقواتنصفالمعركةهذه

فعاليةالمشاةالإنجليزالسهامرماةأثبتوقد.فارسألفمن

المعركة،هذهوفي.المدرعينالفرنسيينالفرسانمنأكثر

منتعلموهأنبعدمرةلأولالبارودالإنجليزالجنوداستخدم

الأميرإدوارد،المعركةبطلوكان.الأندلسمسلصي

إنجلترا.ملكالثالثإدواردابنالأسمر

.عامالمائةحربإدوارد؟أيضا:انظر

أم(.479-981)6.ك.ف،ميلونكريشنا

أيضاوكانالهند.استقلالحركةفىبارزةشخصية

للهند.وزراءرئيسأولنهرولالجواهرحكومةفيعضوا

الهندمصالحسبيلفيبقوةحارببارغا.خطيباوكان

الوطنية.

جنوبيفيكلكتافيمينونكريشنافينجاليلولد

قانونيا.محامياأصبحثم،مدراسولايةوفيوتعلمالهند.

ناطقأبرزأصبححيثلندنإلىانتقل،ام429عاموفي

بريطانيا.فيالهنديالوطنيالمؤتمرحزبباسمرسمي

شغلام،479عاماستقلالهاالهندنالتأنبعد

منصبأولهاكانمهمةمناصبعدةمينونكريشنا

للهندممثلاأصبحثمبريطانيا.فيللهندالساميالمندوب

عامومنذدوليا.صيتهذاعحيث،المتحدةالأمفى

منأقيلوقدالهند.فىللدفاعوزيراعمل،أم579

فيالهندبهظهرتالذيالضعيفايلأداءأعقابفيمنصبه

النشاطاعتزلثمومنام،629عامالصينضدحربها

أسمياسى.

عالم(-أم)169.كهـ.فرالسيس،كريك

الطبأوللفسيولوجيانوبلجائزةتقاسم.بريطانيأحياء

وعالم،واطسون.ديجيمسالأمريكيالأحياءمكلالم

ولكنز.فريدريكهيوموريسالإنجليزيالحيويةالفيزياء

الجزيئيةللبنيةنموذجاوواطسونكريكمنكلوضع

وهوأ(،ن)دالأكسجينمنقوصالريبيالنوويللحمض

وهذالاخر.جيلمنالوراثيةالصفاتتنقلالتيالمادة

اللولبيسمى،اللولبيالسلميشبهالذي،النموذج

د)أنكيفتوضيحفيكريكأسهمبعدوفيما.المزدوج

الحية.الكائناتتطوريحددأ(ن

فقدأصلا،الفيزياءعلماءمنعالماكريككانولما

-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالرادارأاخترع

جامعةفيالجزيئيةالأحياءفىأبحاثهوبدأام(.459

أستاذاأصبح،أم769عاموفي.أم949عامكمبردج

كاليفورنيا،فىدييجوسانفيسولكبمعهدباحثا

،هامبتونساوثفىكريكولد.المتحدةبالولايات

وكمبردج.لندنبجامعتيودرسبإنجلترا،
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يلصا.عاماكةصأتمدهـإحلشهـاأجاأسترا!!تحركبالاختباريةاللباريات

اصلدير.ابكا!مخ!ةوصلأدادال!صي!صتلعمة

الكريكيت

قيرىشرةربمضربتدع!رياضيةلعبةالكريكيت

أعبةوهيلاعبا.11منمنهماكلأفيتأشريقانفيها

أعا.خاحمعةشاختانتىأ!أ!دراوفيلريطهانيا،فيشائعة

أحشب،امرليضجةأردائريةساحةعلىال!صي!جتوتلعب

مرميينب!!الأرضامنشريصأعلىاللعبيتركزحيث

وعصوينخشيةجذوعثلاثةمنمنهماح!!يت!صن

.الجذوخقمةعلىيستقرانحيثالمثبتت!ت،تسميان

الفريققياموعندوالصد.أضربافيأغريقانابويتناو

منأغربباالرامىويدعىأعضائهأحديقفبالصد،

ال!صةويرمىالحرممماإكطلالجريالراجممايقوم.المرمبنأحد

مرةال!صةوترتدالخصما،مرمىاتجاهفيعنيفةذراعبحركة

آحرالأع!ويقص.اشمياتامعفمأفيالمرمىأمامواحدة

الرمى.خلفالملرمىحمارسيدعىالصدفريهتمن

أحدويقف،أ!مارب!تا!افافريقلاعبوويدعى

يواجهحيث،الضاربويدعىالأبعداالمرمىعندلاعبيه

شإذا.مسص!إطويلبمضربال!صةضر!ويحاوأ!،الرامي

يخرجالضاربفإن،الجذوععنالعصاالكرةأزاحتما

هوفيقومالساحةإلىأورصةاضربإذاأما.اللعبمن

المضاد،المرمىعنديقف!والفاربغيرسدعىلى،وزميه!!

.دورةتسجيلمحاوأس!ت

وتعدإنجلترا.فيوأحرىأصياأس!افيمرةتهشرحا،!سترظصهـ3أعىهـيثادا

إلىلالجريفيهايقومانمرةكلفيأضسجيلايتمو

العصاإزاحةمنألمدافعايتمكنأنضب!!أطضاداالرمى

وذهاباجيئةالجريمنيتم!ضانأحيانا5.دأس!صاأصةبوسا

.الكرةإعادةمنالمداشعيتمكنأنقبا،هـ!اتأمحدة

ويتمأحدهما.يخرجحتىاطعبافيأ!مارباداويستمر

تسجيليتمكما،الخارجأسلاعببازملائهأحدأ!استبدا

الساحة.حدودتتجاوزأوتصلالتيللضرباتأضقاطا

إلىثلاثةمنالرئيسيةالكري!صتمباراةتستمرأنويم!ش

الذيالفريقحليفأغوزاوي!صنأكثر.أوأيامحمسة

.الدوراتأكثريسجل

اللعبساحة

مكانمنالكريكيتلعبساحاتأبعادتتفاوت

مأ5و.للعرضأم37هيأسشائعةاالألعادأنإلالاخر،

(م21.02)ياردة22المرمي!تل!تالمسافةوتبلغ.لأطصوا

ومتقابلين.متوازييني!صنانحيث،أصمساحةاوسطفي

لممم()9.22بوصاتتسعمرمىكلعرضويبلغ

قريبةالجذوعوتكون.الرمىبمسافةبينهماالمسافةتسمىر

يأبينالمرورمنال!صةلاتتمكنحتىلعضمنبعضها

بوصة28فيبلغالجذوح!ارتفاعأما.منهااثن!ت

من-وبوصاتارلغعصاكلطوليباسم(71)1.

؟:ة-؟"
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--8؟--

ألطويلة-اك!ائ

الثالث8الرحل-

لخلغي!آلمقمممراك!السا

مزاليئ،5

-أخدو83---كاما8الثصاحاربها

نضطة--ء-----8-س؟

خارجيوسطلترسزصوفع88لزة-وممسطكلوقع-7

كاطالمثطةتقطجة*-

-*-----رلإ،عتطالرإيهط-ءعمجثي

-7-؟،لإآلمرا!4---؟--

-77--،88-وسط،-،

كالمضاكيهكغالبلأ-خارعوسط-7،دإخد

ئعد8

دأجل!-

بعد؟5

خارج!

دالسبةالمطبقالوضعالرسميوصح.اللعبساحةفىالأوضاع

اليمى.اليديستخدمونالذي!للضارلين

علىأخاديدفيالعصسوانوتستقرممم(.ا1.1)البوصة

(أم)3بوصةنصفمنأكثرترتفعانولاالجذوعقمة

.الجذوعفوق

خطوطلعملالأبيضالجيرأوالطباشيروتستخدم

الخطوطأحدويخترق.الساحةفىمعينةبيضاءلحدود

جذوعم(4.2)6بوصات8أقدام8وطولهيبلغالذي

منتصفه.فيالأوسطالجذعيكونأنعلى،المرميين

حيث،للأمامام(،2)2أقدام4مسافةآخرخطويحدد

منتصفجانبيمنأيعلىام()83،أقدام6لمسافةيمتد

الخطنهايتيومن.الطولمحددغيريعدأنهغير،المرمى

الخلف!وإلىالاخر،الخطإلىخطانيمتدبالمرمىالمار

ويجب.بالمرمىالمارالخطخلفأم(،)22أقدام4لمسافة

خلفالأماميةقدمهمنوجزءالكرةتمريراللاعبعلى

القدممنالخلفيالجزءيكونبينما،للمرمىالأماميالخط

الخطين.بين

واتلأدا

.الكرةمنهاالمصنوعةالمادةنوعيةاللعبةقواعدتحددلا

بالجلد،المغلفالفلينمنالمصنوعةتلكهيالجيدةوالكرة

بوصات9و8-بينالكرةمحيطيكونأنويجب

أوقية75.5و05.5مابينووزنهاسم(9.22و.22)4

83يتجاوزفلاالمضربطولأماأجم(،63و.155)9

الخشب.منويصنعسم(أ.8،وعرضهسم69.)5بوصة

الخاصالجزءويكون،مستديرةالمضربقبضةوتكون

مسطحا.بالضرب

وقمصاناخوذاتأوقبعاتاللاعبونيرتديوقد

مدببةأومسطحةإماوأحذيةوسراويلالعنقعندمفتوحة

واقياتالمرمىوحراسالضاربونويرتدي.أسفلمن

المرمىقربالموجودينللاعبينويمكن.وقفازاتللأرجل

الملابس.هذهمثلارتداء

اللعبة

وفي.فريقلكلجولتينأوجولةمنالمباراةتتكون

المبارياتكلتكونالأولىللدرجةالكريكيتمباريات

فيهايكونالتيالكريكيتمبارياتأنإلا،جولتينذات

منمحددعددمنتتكون،واحدةجولةفريقلكل

منالمبارياتهذهتعدولاواحد.يومفيوتقامالرميات

جولةتنتهيالأولىالدرجةمبارياتففي،الأولىالدرجة

فيلاعبا11مجموعمنعشرةيخرجعندماالفريق

إنهاءيعلنأنالضاربالفريقلرئيسيمكنأنهإلا،الفريق

وقت.أيفيالجولة

لتحديدالمعدنيةالعملةمنقطعةالفريقينرئيسايستخدم

منالأولىالجولةانتهاءوبعد.المباراةيبدأالفريقينأي

فريقهبدأالذيالفريقلرئيسيمكن،الجولتينذاتالمباريات

الفريقماكانإذايكملبأنالمنافص!الفريقيأمرأنالضرب

يجبذلكوعند،الدوراتمنمعينبعددمتأخراالمنافص!

جولتهبعدفورأالثانيهجولتهيبدأأنالمنافسالفريقعلى

كانإذاالإكمالالمنافص!الفريقمنيطلبفقد.الأولى

وأالخمسةالأيامذأتللمباراةبالنعسبةدورةبمائتىمتأخرا

الأربعةأوالثلاثةالأيامذاتللمباراةدورة51و.أكثر،

الواحد.اليوملمباراةدورة75و،اليومينلمباراةدورة01و.

الخصمسجلهمماأقلجولتيهفيالمتأخرالفريقماسجلفإذا

يربحالذيهواللعببدأالذيالفريقفإنواحدةجولةفي

الثانيةجولتهفيالمنافصالفريقتحاوزماإذاأما.الجولات

مرةيضربالأولالفريقفإن،الأولالفريقدوراتعدد

الثالثة.الجولةمنبدلأالرابعةالجولةويأخذثانية

فقد.الأهدافمنمعينبعددأيضاالفريقيفوزوقد

الثانيالشوطخلالمتقدماكانإذابالأهدافالفريقيفوز

كانإذاو.مرتينبالضربقامالذيالمنافسالفريقعلى

بستةيفوزفإنهلاعبينأربعةخروجبعدمتقدماالفريق

المباراةتكسبلموإذابقوا.قدلاعبنستةلأن،أهداف

بعددتحمسبالمباراةنتيجةفإنالأهدافأوبالجولات

فريق.كليسجلهاالتيالدورات
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!!ئم

حاحراالكرةتصي!أريحص

:أماسرةالعمىمحموعهحارح

اللا!.قلص!صرلثا!د

ألال!صةالحدخسشحل!-أداحصااحارسعلى

اصارهـحار!ااي!-ثعمدماا!!ةلاممسكهوأبم

!ء!.ا!حالةعيركيا

!!!ء

!!-ر-6!--صخم!ك!

*ج!مخما7

تمس!ء،اقياجداأوالمصر!اكرةاتلم!رأدي!

الأرصر.اتلصأدقا!دأ!كلعدتمسكألىويحا

!إأدالئرمىساحاعد

:!لولماطةالحدتص!يمحلص

أ!ارهـ.ادا!-ا

11

:أ%

سسمالاليدو

احس.الحص

اممرةاتصر!ألىيح!

وتصيصالمرمىلحو

ولاالصار!-

حارحاالصار!يكور

الحدثالكرةأصاتإدا

أولأ.اليدأو

!حروح!حر!

أ!!أ!

مرمىمنبالجريالدوراتمعظمتسجل.التسجيل

حطوطبأماديعبرأنضاربكلعلىويجبآخر،إلى

أضاربودايسج!كما.دورةليسجلالأماميةالخصم

المحددةأطعباأمنصقةخارحكراتهمتصلعندمادورات

أش!صةاتدحرجتإذاراتأرئدريسجلونفهم.بالخطوط

اجتازتإذادوراتممتويسجلون،الخطعبرارتدتأو

.بالأرضترتطماأنقبلالملعبحدودالكرة

الإضافية،الدوراتالمسماةالدوراتبعضوتسجل

والعارضة،العارضةالرمياتتتضمنوهي.محتلفةبطرق

العارضةواشميات.كراتوبدون،والعريفحة،بالساق

وأالمضر!لمعه!بدونالكرةمرتماإذاتسجلدورةهي

عنالعصاتسقطأنودون،اللاعبجسممنجزءأي

عندماتسج!!دورةفهيبالعساقالعارضةأما.الجذوع

أما.الأيديماعداالمدافعجسممنجزءبأيالكرةترتطما

فإنهاالمعصمتحتالقفاراتأوالأيديتمسالتيالكرة

.بالمضربارتطصتقدوكأنهاتلعب

خارجبأنهاالحكمعليهايح!صمرميةالعريضةوالكرة

للكرةتلقائياواحدةدورةوتسعج!.اللاعبمتناول

بعضعندكرةبدونالرميةتحتعسببينماالعريضة

هي:الرئيسيةأضجاوزاتوا.اللعبةلقواعدالتجاوزات

نأ2-عرفهامنبدلآأعرةااللاعبيرميعندما-أ

إطلاقعندالمناسبالموقعغيرفياللاعبأقدامت!صن

إذاأما.الكرةدونللرميةكجزءدورةوتسجل.الكرة

دوراتالضاربونوسجلكرةبدودالرميةأ!مارباضرب

الجزاء.منبدلآتحسبراتأصدوامذهفإد

اللاعبينلإخراجعديدةطرقهماك.اللاعبينإخراج

الكرةغرفطرلقعنتكونالمباشرةيقةأ!اوا.أضارب!تا

إذااللاعبيخرجكما.الجذععنالعصاإزاحةإلىفتؤدي

التيأوترتد،أنقبلالمدافعيمسكهااشتيال!صةضرب

ويمكن.الأرضتلمسأندونالمدافعملالمه!علىلسقط

لدىالملعبحدودعنيخرجأنالضاربيناللاعبينلأحد

ماكسرإذاالضارباللاعبويخرجللتسديد.محاولته

،بالكرةالمرمىالصدفريقمنآخرلاعبأوالمرمىحارس

ويخرج.المواجهةخطوطبينالضارباللاعبيظلبينما

الجريلايحاولعندماأرضهحارجكونهحالةفىالضارب

بيدهأو،بالكرةالعصاإزاحةمنالمرمىحارسويتمكن

الكرةمنعماإذاألاعبايخرجكما.الكرةبهايحملالتي

يديه.ماعداجسمهمنجزءبأىبالمرممماالاصطداممن

كسرإنللكرةضربهأثناءماحدثإذااللاعبويحرج

متضمنةملابسهأوجسمهمنجزءبأيأوبمضربهالمرمى

ماضربإذاالضاربويخرج.الخوذةأوالقبعةمعقوط

بالمرمى.الارتطاممنمنعهامحاولةعدافيماثانيةمرةالكرة

أحدالضاربيمنععندماالسا!تىإعاقةخطأيحدث

متعمدةالحركةالحكمرأىفإذا.الكرةإيقافمناللاعبين
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حارحعريضةكرةكرةلدودشةالحدارسعةالحد

للإشارةأذرعهميستخدموناللعبساحةنهايتىإحدىفىالحكام

والممتماهدين.للاعبنقرارهمإلى

لمستعمدإذااللاعبويخرج.اللاعبإخراجيعلنفإنه

.المضربلاتحملالتيبيدهالكرة

للقواعد،طبقااللعبمميربمراقبةالحكاميقوم.الحكام

خلفالحكامأحديقف.الخلافاتبحليقومونكما

خالفأوأمسكقدالمدافعكانإذاماليقررالدفاعمرمى

عنالخروجلمراقبةوكذلك،المرمىقبلالقدموضعقاعدة

الخطجانبإلىآخرحكمويقف.المدافعملعبنهاية

عنوالخروجالجذوعلمسعلىليحكماللمرمىالمقابل

فهوالمدا!ملعبنهايةعنديقفالذيالحكمأما.النهاية

وتكونلا.أمالملعبفىالكرةكانتلوفيمايقررالذي

إلىبالجريالمدافعيبدأالذيالوقتفىالملعبفيالكرة

فياللعبخارجالكرةوتكون.للمرمىالمقابلالخط

وأالمرمىحارسيديفيتستقرعندما-أ:التاليةالحالات

وأالضاربمعداتأوملابسلامعستإذاا-المدا!

عنيعلنعندما-4المدافعخوذةلاممستإذا3-الحكم

لحمايةأونقاطعلىللحصولإماتستخدم.المضربضربات

أمامية،دفاعيةضربة(اليمين)إلىاللاعبيستخدم.العصىمجموعة

دوديحوللكىخلميةضربةاليسار()إلىاللاعبيستخدمبينما

.بالكرةالعصيمجموعةإصابة

الملعبحدودأحدالكرةتتجاوزعندما5--الكرةفقدان

قيامبعدجزاءمنحيتمعندما7-الضاربخروجعند6-

غيرآخربشىءعمداالكرةبايقافالصسدلاعبيأحد

وقتايمنحأواللعبالحكميوقفعندأما8-الجسم

لاعبإصابةبسبباللعبالحكميوؤفعندما9-

أوخطر.خشنلعبلحدوثالحكمشد-خلعندما-أ.

الكريكيتلعبكيفية

الذيالترتيبالفريقرئيسيقرر.الض،ربالفريق

محلهيحلالضاربخروجوبعد،الضاروونبهيلعب

دائماويبقى.لاعبينعشرةخروجحتى،فريقهمنلاعب

لاي!خرخ!.واحدلاعث

تريحهطريقةبأيالمضربيحملأنبأللضاويمكن

قدميهعلىمتوازناالضارباللاعبيةف.فعالةوتكون

تكونبحيثالضاربوناللاعبونويقفقليلا،المتباعدتين

،الضربخطجانبيأحدعلىالإعباقدمىإحدى

ضربمهارةوتعد.الخطمنالاخرا-تجانبعلىوالأخرى

.الضربمهاراتأهمإحدىأف!نافىلىبينلتمرالكرة

إلىالضرب:مجموعتينإلىالضرباتتقحميمأيمكن

كليهما:اسمتخدامهماويمكن،الخلفإلىوالضربالأمام

النقطأوالأهدافتسجيلمحاولةأللهجوم-أ

المرمى.عندللدفاع2-

الخلفإلىالمضرباللاعبيديراكنحمربتينكلتاوفى

والأسفلالأمابمإلىثم،الخلفيالحملءتسممحركةفي

يقومالامامإلىالتحركوعند.الكرةلضرابالقدمأمام

الكرةمسارقربالأمامإلىالأماميةالقدمبتحريكاللاعب

مواجهةحالاتوفى.الأماميةالقدم-مملىوزنهتركيزمع

ثلاثأوخطوتينالضاربيتقدمو!البطيءالمدافع

وتعد.واحدةطويلةخطوةمنبدلأاممرةاباتجاهخطوات

لتف!ربالضارببقربمرتدةلكرةاشضلأالأماميةالضربة

هذهتتم.الأرضمنترتدحالماأيالمايران،منتصففي

الكرةوتلعب.الأسفلإلىموجهوا،لضربعادةالضربة

الهواءبمفيوليسالأرضامتدادعلىالطريقآهذهفي

بها.الإم!ساكيمكنحيث

مرمىأماممرتدةلكرةضربةأفضلالخلفيةالضربةتعد

ارتطامهابعدفيهتتحركأتجاهبأيالضاربويرأها.الضارب

فيالخلفيةالساقالضماربيقدمأ!دفاعوعند.بالأرض

الأسفل.إلىالمضربتوجيهمعالكرةفيهتسيرالذيالاتجاه

وجسمالمضرببينلتمرللكرةمجالامناكألايكونويجب

الضاربيستخدمالخلفىاللعب!ثاجمةوفي.اللاعب

ارتدادمكانعلىيتوقفوهذا،الضرباتمنمتعددةأنواعا

الضاربيؤرجعقدالمثالسبيلفعلىدخها.حرواتجاهالكرة

-ش!؟!خ

!!يبرركاكاهـح

1\ير!غزر*ء؟!،نن؟*!ا/ع

؟؟،لإل!كا1ءفيغلإاعء/ءصرز!

/4-3؟أ)/!ا

"ينا!يخ!ىبزيرصبر9،قيكاصص-

كا!لمكلءيزبنا!وركاكا/4

أإا
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خطافيةضربةأداءمع،ال!صةمسارتناسببزاويةالمضرب

الخلفيالقطعتدعىأخرىضرلةوهناك.قاطعةضربةأو

الهدفجذخعنبعيدةلكرةالخلفيةالقدمخارجتلعب

أ!كمارباحولالكرةالمرلثترس!!القطهعفيأما.الخارجي

الكرةفترسلالمتأخرالقطعاماله(،بالنسبةقائمة)بزاوية

(.المرمىخلفمائلة)بزاويةبدقة

غيرأ!لاعباعلىيجب،الكرةالمدافعيطلقعندما

وي!ضنالخصما(،مرمىإلى)بالتحركيحساندهأنالضارب

أضسجمااليحارأنأضارباعلىوليس.للجريمستعدا

منتمراختىأ!رباحالاتمعظماففي.الكرةماضربإذا

فإذامم!خا.التسجيلحصانإذاماالضاربيقرر،المرمىأمام

فاإلىبأمانيصلاأنالضارب!تلكلاالممكنمنكان

غيرالمدافععلىيناديالضاربالمدا!فإن،المقابل

المرمى،خلفأممرةاذهابوعند.بالجريليقومالضارب

علىتحع!تكانإذامايقررالضاربغيراللاعبفإن

الضارب!!ل!تأغهماسوءويعديسجلوا.أنالضارل!ت

.الخروجفياشئيسيالسبب

وحارسأحصةاراميمنيت!صن.المدافعالفريق

امدافع!!موأقعوتتباي!.آخرينمدافعينوتسعةالمرمى

رئيعريوجهو.والموقعسمالاحيثمن،الاخرينالتسعة

الختلفة.للأماكنالمدافعينالفريق

يعلنأحصاتامنمعيماعدداالكرةرامييطلقأنوبعد

ثمانيأوستعلىالأمراهذاويشتمل.انتهىقائلا:الحكما

الهدفع!البعيدةاحصاتاتحتمسبولا.قانونيةضربات

أمركلبعد.ال!طيالمجموعفيكراتبدونوالفهمربات

ولا،بالعكسأحكسوالاضاربإلىالمدا!الضار!يتحول

فينفسهاالنهايهمنالأمرمنمتتاليبنمرتينرمىيمكن

الجسماحركةتوافقعلىالجيدالرميويعتمد.واحدةجولة

الذيالمرمىخطإلىالجريوضعولقد.والكتف!واليد

ال!صةلرميتوارناوحافيةقدرةالراميليعطي،الرمييسبق

لمسافةنترتداعرةارمياشامييحاولو.المرغولةبالسرعة

ضردها،يصعبالتمريراتهذهومثل:الضاربأمامقصيرة

وأالأمامإلىمميتحركشانإذامايعرفلااللاعبلأن

اتجاهبتغييرالضاربإحراجالرامييحاولكما،الخلف

خاصة.بطريقةودحرجتهاالكرةسرعةفيوبالتح!صمالكرة

الكريكيتللعبةالعالميةالإدارة

فيالتقليديةالحريكيتلرياضةالرئيسيةالإدارةتتمثل

الذيعضوأ.0008ادذيللكريكيتمارليبوننادي

بريطانيا،فيالميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفيتأسم!

هىالمستوياتأعلىوتعد.اللعبةبقواعديتحكميزالولا

وتجريالاختار،مبارياتتدعىوالتيالعالميةالمسابقات

وسريلانكاوباكستانونيوزيلنداوالهندوإنجلتراأمشراليال!ت

الغربية.الهندوجزر

العالميالكريكيتمجلسفيأعضاءالبلدانوهذه

باسمأم909سنةتأس!وقدممنويا،لقاءينظمالذي

هي:دولثلاثويمثل،الإمبراطوريأعريكيتامجلصر

الدولبهالتحقتثمإفريقيا،جنوبوأجاوأمشراإنجلترا

ذلك.لعدالأخرى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حادعمرالىدريديتروماد،سراب!سدإيسارنر،

ليرحستمتمارلس،!رايلىرد،!سوشورتإياد،لوتام

ر!يلدحاالسيرسولرر،رتشى،دسو

اللاعبونيحتاخبسيطةلعبةاووولا!دكيت

يأفيهايشتركأنويم!ش.خفيفةوكرةمضربإلىشيها

المضربحامليقفأنلعبهاوطريقة.اللاعب!تمنعدد

.الهدفأو)الوكيت(رجلاهرتشك!!مضمومانكعباهو

ويصوبهايلتقطها،حيثمنأ!صةاآحرلاعبأيويرمى

يصدها،أنبدورهيحاولأسذياالمضربحامما!رجليتجاه

حركإذاأو،رجليهال!صةضرلتإدااللعبةمنيحرجر

قبلمنهااللاعبينأحدوتمكن،أحصةاضربإذاأو،قدميه

فيينجحالذيالشخصويحلالأرض!.إلىتص!!أن

خرجفإذا.المضربحاملم!صانرميهاأوال!صةإمساك

لاعبآخرمحلهيحلقدميهحركلأنهالمضربحامل

يسجلفإنهالكرةالمضربحاملضربفإذابمال!صةرمى

أحديقومحتىجسمهحولالمضربيمرربأنالأهداف

.الكرةلرداللاعبين

فيتعيش،القريدستشبهصغيرةحيواناتالكريل

09علىمايربووهناك.العالمجمئأنحاءفيالمحيطات

01مابينالحيوانهذاطولويتراوح.الكريلمننوعا

أملم.هو.

نأالعلماءويعتقدتمثئالضوء.خاصةأعضاءللكريل

الغذاء،عنالحيوانيبحقحينأ!سوءتحثئاالأعضاءهذه

أخرىحالاتفيأو،الزوجاجتذابيحاولحينماأو

علىالشمسلضوءيستجيبالكريلأنويبدو.معينة

.الروبيانيشهصغيربحريحيوانالكريل
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أعماقفيتمكثكثيرةأنواعوهناك.درجاتهاختلاف

الليلأثناءالسطحإلىتعومثمالنهار،خلالالمظلمةالبحر

مجموعاتفيالحيوانهذأيعوموأحياناالغذاء.عنبحثا

.الأسرابتسمىبالالاف

منها:،الحيواناتمنكثيرةلأنواعغذاءوالكريل

الحباروسمكالبحروعجولأنواعهابمختلفالأسماك

الجنوبيةالقطيتينالمنطقإنوفي.والحيتانالماء،وطيور

الكريلعلىكليااعتماداتعتمدالحيتانتكادوالشمالية

لها.غذاء

،اليابانفيالعلماءبدأ،العشرينالقرنسبعينياتوفي

الأخرىالبلدانمنوالعديد)سابقا(،السوفييتىوالاتحاد

محتملمصدرأنهعلىالكريلعلىدراساتإجراءفي

نأالباحثينبعضويعتقد.البشريللغذاءالبروتينلتوفير

وهو-الجنوبيةالقطبيةالمنطقةفيالموجودةالأنواعأحد

مصائدإحدىلإقامةيكفي-كبيرةبكمياتموجود

يؤديأنيخشونأخرينولكن.الكبيرةالأسماك

منخوةبصورةالتقليلإلىلدصيلالبشريالا!متهلاك

الكريلعلىتعيشالتيللحيواناتالغذائيةالإمدادات

لها.غذاء

فيوتقعالذاتيتتمئبالحكمروسيافيجمهورية!ب

إقليموجنوبفنلندا،شرقالغربيالشماليالجزء

نحووسكانها2،كمأ72لأ004مساحتها..مورمانسك

أغلبيةالفنلنديةاللغةيتحدثونالذينالكريليونيكون

وغابات،الصخريةوالجبال،التلالوتغطي.السكان

أراضيمعظمالبحيراتوآلاف،الشاسعةالصشوبر

ألاقتصاديالنشاطالأخشابصناعةتمثل.الجمهورية

الأسماكوصيدالتعدينيعدكمالكريليا،الرئيسي

هيبتروزافودسكومدينة.المهمةالصناعاتمنالتجاري

مدنها.وأكبركريلياعاصمة

كريم.محمدانظر:.محمد،كريم

-أم779،أهـ-)793أحمدزكيكريمة

قذفسباقفيتفوقتمصريةمعوقةقوىألعاببطلة(.

بلادهاكللمتر!عربيةفتاةأولهي.الرمحورميالقرص

عامللمعوقينالعاشرةالأوليمبيةالألعابدورةفي

الميدأليةأحرزتحينمابأمريكا،أتلانتامدينةفيأم699

،القرصقذفمباقفيالأولبالمركزلفوزهاالذهبية

الرقمبذلكمحطمةمترا34.36مسافةمعجلتحيث

الرقمعنسم68مقدارهابزيادةوالأوليمبيالعالمي

المكسيكيةاللاعبةبامعممسجلاكانالذيالسابق

مشاركةكانتوقد.أم499عامفيروزاليسكاتالينا

مشهوداإنجازافيهاحققتالتى،الدورةهذهفيكريمة

ألعابدوراتفيلهامشاركةأولهى،عربيةمعوقةلفتاة

ذهبيةميدالياتثلاثأحرزتأنلهاسبقوقد،أوليمبية

العربيةالإفريقيةالدورةفيمنهااثنتانام99ءعامفي

القرصقذفمسابقةمنكلفىالأولبالمركزلفوزها

بانجلتراالدوليةأمشكمندفيلدورةفىوالثالثة،الرمحورمي

وكريمة.القرصقذفمسابقةفيالأولبالمركزلفوزها

منبالبكاءأجهشتمصرفيالإسكندريةمدينةبنت

عزفتعندمابالمسؤوليةوإحعساسهالممعادتهافرط

بالميداليةفوزهابعدلبلادهاالوطنيالسلامالمو!ميقى

أتلانتابمدينةللمعوقينالأوليمبيةالألعابدورةفيالذهبية

كثيرالمماعدتهاأسرتهاإنتقول،أم699عامالأمريكية

المستقبلناديفيتتدربوأنهاالرياضةممارلممةفي

التدريبفيللاستمرارقويةعزيمةولديهابالإسكندرية

القادمة.الدوراتفيانتصاراتهاعلىوالمحافظة

م(.091-18)838راندالوليع!السيركريمر،

نأشأنهمنالدوليللتحكيمنظاماتبنىبريطانىسياسي

عاموفي.السلميةبالطرقخلافاتهاتسويةمنالدوليمكن

الحربوخلال.للسلامنوبلبجائزةكريمرفاز،أم309

كريمرأسرم(،08711871)البروسية-الفرنسية

التحكيمجامعةبعدفيماأسماهاالتيالعمالسلامجمعية

،الحربخلالمحايدةبريطانياعلىالإبقاءبهدفالدولية

بينللتحكيماتفاقيةإلىالتوصلأجلمنجهوداوبذل

فاريهامفىكريمرولدوقد.المتحدةوالولاياتبريطانيا

بإنجلترا.بهامبشاير

أمريكيروائي.م(0091-1871)ستيدينكري!،

وهوالسلبمرضمتأثراماتوشاعر.قصيرةقصةوكاتب

منكبيراعدداخلفوقد،عمرهمنوالعشرينالثامنةفى

الواقعية.الاعمال

فيكرينستيفينولد

بولايةنيوآركمدينة

وفي.الأمريكيةنيوجيرسي

إلىانتقلأم198عام

فيوهناك.نيويوركمدينة

أعماله،أولاستلهمنيويورك

البغيماجىقصة

ملاحظاتهمنأم()398

كرينستيفينالقذرةالفقيرةالأحياءعن



ترها،ينكر652

كرينأسلوبوقدتجلىحرا.صحفياكانعندما،هناك

التىماجيبهاصورالتيالمتعاطفةالصورةفيالتهكمى

المراهقة.سنفيوهي،الرذيلةلممارسةسيقت

الثانيةتعدأم()598الحمراءالشجاعةشارةورواية

الأهليةالحربخلالأحداثهاكتب،المشهورةأعمالهبين

جنودأحدفليمئ!منريقصةتحكيوهى.الأمريكية

الحربعنالرومالسيةأوهامهتحطمتوقد،أصشباناالاتحاد

عنالناج!اأسدماونزف،ابالاضص!إوا!صخرةعلى

كبيرأترالحمراء،الشجاعةشارةأغصةكانوقد.الحرب

ل!صين.دوليةسمعةتحقيهتفى

عنواقعيةرواياتمؤأفبوصفهكرينلشهرةوكان

ليقومعشرالتاسعأغرنأأواحرفىإرمعالهفىأثرالحر!

والحرب،التر!جةأصيونانيةاالحربلتغطجةمراسلبمهمة

قصصهأشمهرنشرالأعوامهذهوخلال.الأمريكيةالأ!مبانية

أساس!علىلناهاالتيام()798المفتوحالزورقالقصيرة

الأزرقوالفندقأ!سفن،اإحدىتحطمأعقابفيتجاربه

عمرهمرالأخيرىاأعام!!اكري!قضىوقدأم(.)998

ا،حاص!فيهيعانيكانالذيالوقتفيأوروبافىيكتب

!ميئة.صحية

أمري!صعرشا.(م99812361)رىها،كرين

ام(.)039الجسرالمعقدالرمزيعملهلسببصيتهذاع

لمعنىرمزانيويوركبمدينةبروكل!!جسركريناستخدم

مزحوقد.المتحدةالوالأياتفيالحديثةالحياةونسيج

تحريديةأسطوريةرؤيةفيوالتكنولوجياوالجغرافياالتاريخ

ومستقبلها.وحاضرهاأمريكالماضي

منأ!عطوريةشخصياتالجسرقصيدةفيكرينيصور

صورفقد،الحديثةال!ختراعاتواقعفيالتارباللأمريكي

مدينةأنفاققطارفيرا!صبكأنهمثلا،،وينكلفانريب

التيالأداةهوالقصيدةهذهفيالأنفاقوقطار.نيويورك

ماضيفيللخوضالوراءإلىبهوتعودالراكبتنقل

نأمنالرغموعلى.المستقب!!لرؤيةالأماموإلىأمريكا

نأإلاالمتحدةالولاياتفىالحياةإزاءمتفائلاكانكرين

خلقهاالتيللمشاكلتوضئإدراكهالشعريةقصيدته

خلالآخرشعرياديواناكريننشروقد.الصناعيالمجتمع

أم(.)269بيفداءمبانعنوانتحتحياته

أوهايوبولايةجاريتسفيلفىكرينهارتهارولدولد

غيرشخصيةحياةعاشوقد،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

عاما.32سنفيوهووانتحرسعيدة

الخشببتقطيريستحضرلزخزيتيسائلالكردوروت

تقريبااللونعديموهو،نفاذةدخانيةرائحةوله،القطرانأو

يباعالذيالكريوزوتيكونوعادةنقيا.ي!صنعندما

وبعض،الكريزولمادةمنمزيجوهو،اللونبنيبالمحلات

الكريوزوتزيتاستخدبموقد.الأخرىاالختلفةالمواد

هذاويصنع،الادويةصناعةفيالزانخشبمنالمشتق

ويعتبر.والغاياكولالحريوزوتمنأساسااشيت

منواحداالفحمقطرانتقص!!فيا!سمتخدمأحصيوزوتا

استخدمتوقد،الخشبعلىأطحفاظأجةشعاالموادأكثر

نأبيد.عابممائةمنأكثرمنذأخرض!الهذاالمادةهده

نأالابحاثأثبتتكما،اسمامةالموادمنيعديوزوتأص!صا

وقد،المعمليةالحيواناتفيانسرطانتسببالمادةهذه

بدأت،أم869عاموفي.أصلإنسانالسرطانمرضتسبب

الكريوزوتمادةاممتخدامحظرفيالمتحدةالولايات

أطخشب.حاففهآمادةبوصفها

.القطرانبمالكريزول:أيضاانظر

أمريكافيشخصكلعلىيطلة!أغظالكزلول

صتوطنينالىمنالأوائلأسلافه!صانالجموليةأوأجةأسشماا

تخالطلمممنالجديدالعالمفيااللأممبالىاأرأغرنسي!تا

منكريولكلمةوتأتي.الأصلييناسم!!ادادماءهمدماؤ

إلىأيضساالكلمةوتشير،المكانألناءصتتعنيأسبانيةكلمة

الكريولية.للثقافةالأخرىوالجوانبأممريوليةاالأطعمة

منالمولدالكريولينحدر،المتحدةالولاياتوفي

مثل،الخليجدولاياتوالأسبانالفرنسيينالمستوطنين

أشكالمنشكلاالكريولينمنكثيرويتحدثأ!يزيانا.

الكريولأطعمةبينومن.البرتغاليةأوالأسبانيةأوأغرنسيةا

الجوز(.أواللوز)حلوىوالبرالينالباميةحساء

واشنطن.جورج،كيبلأيضا:انظر

التأثيرهوكريودي!مفعول.ممعولكريوليس،

سطععلىيتحركجسمأيعلىالأرضلدورانأظاهرا

علىيمشيشخصعلىيصعبأنهورغم.الأرضيةأممرةا

أنهإلا،لضآلتهالتأثيربهذايشعرأنسيارةيقودأوالأقدام

فوقالطائرةالأجساممساراتفيمهمادورايؤدي

على،الأرضفوقمنطلقصاروخسيرفخط.الأرض

شيئاوكأنمقوسايظوأنهإلآمستقيما،يبدو،المثالممبيل

.مإلأرضيدورشخصنراقبهإذايدفعهما

هذهوتمنع.كريوليسمفعولهوالظاهرالدفعوهذا

ومنوالجنوبيالشماليالقطينمنتهبالتيالرياحالقوة

،الجنوبأوالشمالنحومباشرةالتحركمنالامشواءخط

باتجاهالاستواءخطنحوتهبالتيالرياحتنحرفحيث

.المحيطاتتياراتاتجاهعلىالقوةهذهتؤثركما،أخربا

الطقس.الهواء،انظرأيضا:
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هذاويعرف.العضلاتعلىيؤثرخطيرمرضالكزاز

العضليةالتشنجاتبسببالفكقفلباسمأيضاالمرض

علىيصعببحيثالفكعضلاتعلىتؤثرالتيالعنيفة

يعرفكما.الفكتحريكأوالفمفتحالمرضبهذاالمصابين

.التيتانوسباسمأيضا

تنتجها)سموم(ذيفاناتعنالكزازمرضوينشا

الجراثيمهذهوتنشطالكزازية.المطثيةتسمىبكتيريا

لاستمرارالهواءإلىتحتاجولا،والأوساخالغباربوجود

الشقوقخلالمنالجسمإلىالجراثيمهذهوتدخلحياتها.

وسخأييحتويوقد.فيهتحدثقدالتيالجروحأو

بسرعةتتكاثرالتيالكزازجراثيمعلىماجرحفي)تلوث(

للهواء.الجرحيتعرضلمإذاشديدة

زمنيةفترةخلالبالكزازالإصابةأعراضوتظهر

.العدوىبعدأسابيعوعدةأيامعدةبينماعادةتتفاوت

لاثموالالام،والحمى،والصداع،بالكآبةالمصابويشعر

ثم.طعامهابتلاعأوفمهفتحعلىيقوىلايصبحأنيلبث

،يسيرةفترةبعدجميعهاالجسمعضلاتوتتشنجتشتد

تتملموإذا.التنفسعلىالعضليةالتشنجاتتلكتؤثروقد

يصابأنفيمكن،عاجلبشكلبالكزازالمصابمعالجة

الأكسجين.قلةمنبالاختناق

وذكالكزاز،بمرضالإصابةدونلةالحيلوويمكن

التحصينيمكنكما،دقيقبشكلالجروحكافةبتنظجف

مادةوهيالكزاز،تكسينبحقنالمرضبهذاالإصابةضد

عصياتمنخاصبشكلمعالجتهاتمتسموممنتؤخذ

ملحوظبشكلالكزازمرضتطورإذاأنهإلاالكزاز.مرض

بمضاداتبحقنهالمصابمعالجةإلىيلجأونالأطباءفإن

المصابينبعضيضطروقد(.التسمم)مضاداتالذيفان

الرغامى.فذرعمليةإجراءإلىالكزازبمرضحادةإصابة

الهوائيةبالقصبةفتحةالأطباءيحدثالعمليةهذهوفى

التنفس.منالمريضتمكن

شيباسابورو.كيتاساتو،:أيضاانظر

البحرحوضبلدانفىتنموحوليةعشبةا!ير؟

أزهارولهاسمالتسعينحوالىطولهاويبلغ.المتومعط

عندماحلوومذاقهاعطرةرائحةالناضجةولبذورهابيضاء.

والصلصاتالكريفىبهاراالكزبرةوتستخدم.تجفف

أنوأعبعضلصنعتستخدمكما،المشروباتوبعض

الكزبرةأوراقوتستخدم.الحلقيةالصغيرةالسكاكر

البحرحوضوبلدانالاسيويةالدولمعظمفيالطازجة

دواء،الكزبرةبذورزيتويستخدم.الطعاملتزيينالمتوسط

منكجم025ويعطي.أطعاماعلىخاصةنكهةولإضفاء

الزيت.منكجم05.2البذور

ناعمة،صغيرةأوراقلهجذابسرخصاليئركزيرة

فيالأنواعغالبيةتنمو.أرجوانيةأوسوداءلامعةوسويقات

حتى،الشمالفيينموالأنواعأحدأنرغم،الدافئةالبلاد

ألاسكا.

نباتأنهاكماأوروبا،فيبرينباتالبئروكزبغ

ضوءعنأبعدتإذاالمبانيداخلجيداوتنمو.شائعمنزلي

إلىالبئركزبرةوتحتاج.بانتظاموسقيتالمباشرالشمس

.م7أدناهاحرارةدرجة

آلمميافيادعمنةطوالبرياينمونباتالتعلبكزبرة

قصيرالنباتوهذا.الحدائقفىأحياناويزرعوأوروبا،

علىأزواجفيتوجدالشكلبيضيةأوراقولهومنتشر

.الساق

بطولأجراسشكلعلىالصغيرةالأزهاروتنمو

وأقرمزيةأوحمراءأزهارذاتمتعددةأنواعوهناك.الساق

مقياسهوآخراسمالثعلبولكزبرةبيضاء.أوزرقاء

فيالأزهارتلكعادةإلىيشيرالاسموهذاالفقراء.طقس

مطر.أوغائيمطقعيىاقترابعندالانغلاق

فيالبريالنبات،الكزبرةانظر:.الشائعةالكزبرة

(.الشائعة)الكزبرةالعرسهالبلاد

الحفارسلمىانظر:.الحفارسلمىالكزبرى،

مهالكزبري

.(م408-377هـ،أ98-911)ئيالكسا

ولدمن،عثمانبنعبداللهبنحمزةبنعليأبوالحسن

لقب.فارسيأصلمنفهوأسد.بنىمولىفيروزبنبهمن

إنه:وقيلثمينا.أسودكساءيرتديكانلأنه،بالكسائي

فيأحرمتلأني:شقالبالكسائي،تلقيبهسببعنسئل

بقراءةالاهتمامعلىنشأ،غلاموهوالكوفةقدمكساء.

أرقمبنسليمانحلقةفىفجلعرالقراءاتوتعلم،القرآن

عنأيضاوأخذعنه،اللهرضىالبصريالحسنقراءةراوي

قراءإمامالنجودأبيبنعاصمقرأءةراويعياشبنبكرأبي

قراءةراويعيينةوابن،للكسائيالسابقالجيلفيالكوفة

حمزةولازم.المكرمةمكةقرأءإمامكثيربناللهعبدالإمام

عرضاالقراءةوأخذ،عصرهفيالكوفةقراءإمامحبيبابن

عليهماوأطلق،اعتمادهوعليه،مراتأربعحمزةعن

شميخهبعدبالكوفةالإقراءرئاسةانتهتوإليه،الأخوان

كثيرخلقبهاانفردأشياقراءتهعنهأخذوقد.الزياتحمزة

وأبوالحارث،الدوريأبوعمرو:منهموغيرهما،والرقةببغداد

النهشلى.سريجأبىوابن،الأصبهانيم!انوابن،الليث
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!بر.علىالنحوتعلمأنهالفراءتلميذهعنونقل

إلىرحلثما،عمدهماوأخذأعراءامعاذحضرحلقة

وقدوغيرهما،والخليلىعمربنعيسىعنوأخذ،البصرة

أيرصأطحليل:ا!فقاللأشعاهـ،وروايتهالخليلعلمأذهله

والحجازنجدبواديصأ،:فقالهذا؟علمكأخذت

حرقنينةعشردحمسىرأنفدأجوادياإلىفرحل،وتهامة

أإفرجع.حفظماجالبإلىأعرباعنال!صابةفي

بنيونسوخلفه،ماتقدفوجدهالخليلينشدالبصرة

فيها،يونمم!أصهأقرمسائلبيسهماومرت،أجهإفجلسحبيب

الكوفة.موطنهإلىرحعثما

إلىأضصنيفارأسدراسةاعلىهائلةقدرةوللكسائي

صيته،ذاعوأطتدريمص!،وتصدروالذكاء،الفطنةجانب

فسمع.النحويةالمدارسالظر:.الكوفيالمذهببهفتقوى

حاصة،أسةمسأفيوا!حتتمدمهبعداد،فيالمهديالخليفةبه

أتياإرشيداابسهحاشيةفيبغدادفيوامشبقاهلهفأعجب

آكتأ!لعديؤدبئهماشحعلهوالمأمود،الأم!تولديهبهآثر

صاربل،عندهأثيرااششيدعندمقدماوصار.الخلافةإليه

صحبهقدر،رحلاتهفيمعهيصحبهالمؤانس!!،جلسائهمن

.فارسإلىرحلتهفيأغقيهاالشيبانيالحسنبنومحمدهو

شيها،الكسائيمات،اشيقرببلدرلبويهإلىوصلوافلما

الرشيد:أ!فقاأنحقيهاالشيبانيالحسنبنمحمدبعدهومات

!شةشياختلفقدر.برنبويهوالنحوالفقهدفنتااليو

عاشأحصسائياوأنهـ،أ86سنةأنهاوالراحح،وفاته

ا،دته.ةتاريضيتحددوبهذاعاما،صعبعين

أضرتهرمااكسير،ثتصتتناقلخاجداكثيرةرأخباره

بنعليأبواخس!:تلاميذهوأشهرجدا.مشهورةلسيبويه

أغراء.ازيادبنيحيىزكرياوأبوالأحمر،الحسن

منها،الكريمأسقرآنلاتتصلمؤلفاتعدةأعسائياألف!

القرآنمقطوع؟القراءات،القرآنمعانىكتاب

والهجاءوالنوادرالمحوفيمؤلفاتوله،وموصوله

.العوامفيهتلحنماكتابمؤلفاتهمنوطبع،والحروف

وقدغالبا.الأطفالعندالعظاميصيبمرضاووح

كماد،فيتام!تأو،أغو!مفاتواالكالسيومنقصعنينتج

هذهمنالاستفادةعلىالجسمقدرةعدمعنيتسببقدأنه

،مالعضاألين،المرضأعراضرمنر.صحيحبش!!!المواد

ظهورإشتؤديوقد،شاذةا!أش!صاإلىتلتويحيث

ظهور،المرضهذالتاتومنالعقد.تسمىنتوءات

والقمعية.الم!برةوالجبهةالورديةالأضلاعتسمىحالات

الشذوذيبقىولكنصلابةعظامهتزدادالطفلوءبمو

بحيثالعظامتتشوهالحاد،الكساححالةوفي.الشكلي

أعراضومن.واضحبشكلالطبيعىالطفلطوليق!!

وألمأ!زالواأضعرقا،المرض

؟؟ا؟.الجسموليونة،العظام

11إ3أعضاأمارحصدأكعامط:

ا.(.أحش!سا!االمعوجة

أنحنيةاأصعمةا!لأتساعدو

بر!علىدوفيتام!تأ!طأصسيوملا

لم/يم!صر.المرص!هذامنع

ولمض.منأسسيومأس!صااعلىالحصوأ!

..صومن.اتوالحضراهالحليب

الحليبد،شيتام!!مصادر

السع!العطامسليمةءعصاأوزيوتاصشمعم!اوأشعة

تأترتوقدللساتاورقأسعا!.أصسمكا

لالحساح.

هذاصالحديم!صو

فيتاميندمنوافرةل!صمياتيدهملتزوا!أصنماالأاعندامرص

ال!جاريصيبلدصساحمشابهمرضكعساك5ا.أحسيوأس!!ا"أ

.العظامتلينيسمىرأحيانا،

الفيتامين.:أيضاانف!!

النشاطأوجهجميعفيالمدىطويلحادهبوصأالمحساد

والأسعارالإنتاجفيانخفاضاويسبب،الاقتصمادي

ولفلس،السيولةتقلأممساداوأثناءوالوظائ!.والإيرادات

والموظ!نالعمالمنكثيرويفقد،المؤسساتمنكثير

البلادفىالصناعاتإحدىالكساديصيبوقد.وظائفهم

يكونوقدالبلاديعمقدكمامناطقها،إحدىيصيبوقد

المحالمنعددفيالمبيعاتجمانخفاضأحصسادايدأ5عاطما.

المحالمنعددفيالمبيعاتا،نحفاضلفراو،أخحاريةا

يقللثمومنالمصال!أصحابمناصلباتهالخفض

منطلباتهمويخفضونالإنتاجمنآبدورالمصنعون

والمصانعالمعداتفيا!متثماراتهممنويقللونالموردين

الانخفاضإلىالاسعارتميلالمبيعاتوبانحفاض.الجديدة

وانخفاض.التجاريةالمنشآتدخ!!يمحفضثمومن

رواتبد!علىمقدرتهاعدمإلىيؤديالمنشآتدخول

إفلامعها.إلىيؤديوربما،وعمالهاموظفيهاوأجور

كلماالدورانفيالطاحنةالكسادعجلةتبدأهكذا

ونقص،الدخو!نقصإلىتؤديلةأجصاافا.أجطالةاازدادت

.الإنتاجثمومنالمبيعاتفيأكثرنقصإلىيؤديأسدخولا

البطالة،نسبةزيادةثمومنالصناعيةا!سشآتفدخ!!

نأإلىبنفسهانفسهاتديرال!صسادطاحونةإنيقالوهكذا

عثرتها.منالاقتصاديةالأنشطةايقي!مايحدث

إلىيؤديالاقتصاديةالأنشطةفيهبوطكلوليس

ماإلىيؤديبحيثخفيفاالهبوطيكونفقدالكساد،

عدةالكساديستمروقد.الاقتصاديبالركوديعرف
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سنةتمتدالاقتصاديالركودحالاتغالبأنإلا،سنوات

يتبعالعالمفيالصناعيةالمجتمعاتأغلبوفىأقل.أو

وهذا.الاقتصاديالانتعاشمنحالةالركودأوالكساد

الاقتصادية.الدورةيسمىوالصعودالهبوطفيالتبادل

الماليةالمؤسساتتصابالكسادحالةتبدأوعندما

يتسببحيث،المشكلةحدةفييساهمالذعروهذابالذعر.

ولا.الاقتصاديةالعجلةلتسييراللازمةالأموالانخفاضفي

الكساد،علاماتفيهاظهرتالتيالبلدعلىالذعريقتصر

فيينتشرحتىالأخرىالدولمنغيرهاإلىيتعداهابل

بريطانيافيالمالأوراقسوقانهيارأدىفقد.العالمأنحاء

أدىمماأستراليا،فيالمستثمرينثقةفقدانإلىأم198عام

والمطالبةالقائمةديونهمإلغاءإلىالدائنينمنبكثير

والشركاتالعقاريةالشركاتمنكثيرأفلسوقدبسدادها.

فيتوسعهابسببأم298و1918عاميبنالمالية

كانوقد.الصغيرةالبنوكمنعددأشلسكما،الإقرأض

ودائعهم.سحبعلىالمودعينتهافتبسببالبنوكإفلاس

أم398عامأستراليافىالاقتصاديالذعرانتشروقد

إبريلشهرفيأبوابهملبورنفيالتجاريالبنكأغلقعندما

أدىمماالبنوكإفلاسحالاتتتابعتثم.السنةتلكمن

القرنمنالتسعينياتفيالأستراليبالحساديعرفماإلى

المدلىكبرياتفيمألوفةماظرأمريكافىالعاطلينالعمالطوابير

ويظكهرالحضير.القرلىتلاثينياتىالعظيمدال!!خلالالأمريكية

نصيبهمينتظرودب!يويوركلروكلير!ىالرحالم!طابورالصورةفي

!جانا.يورعطعامم!

الإضراباتبسببسوءاأسةالحاازدادتوقدالتالعئكلشر.

فيالاقتصاديةالمنشآتلهاتعرضتالتىالكبيرةالعمالية

فىأسترالياسادتالتيالجفافموجةوبسببالفترةتلك

يحدتوقدعشر.التاسعالقرنمنالتسعينياتأواخر

الحربيالإنفاقيتوقفعندماالحروبانتهاءبعدالكساد

عرفهعالميكسادأسوأأم929عامكسادويعد.فجأة

خلالاستمروقد.العظيمالكسادلعمميحيثالتاريخ

.القرنهذامنالثلاثينيات

الكسادآثار

أفرادمنهائلةأعدادتتضررالأفراد.علىالكسادآثار

حيثوالموظفينالعمالخاصةالكسادلحدوثالمجت!

أموالعلىالبنوكإفلاسيقضيكما.وظائفهميفقدون

الودأئعتلكتكنلمإذاكثيراذلكمنفيتضررونالمودعين

دفععنالناسمنكثيريعجزقدكماالتأم!ت.بمظلةمحمية

فيتعرضونالمنازلتلكقروضأقساطأومنازلهمإيجارات

فقدانها.إلى

الناسمنكبيرعدديعيشقدالكسادفتراتوخلال

وأالاجتماعيالضمانمؤسساتمنيقبضونهماعلى

والإحباطبالإذلالذلكيصيبهموقد،الخيريةالمؤلسسات

وأسرهم.أنفسهمإعالةعنلعجزه!

وعددالزواجحالاتانخفاضإلىالكسادويؤدي

بسببذلكيؤجلونالزواجعلىالمقدمونفالشبابالمواليد.

البلدانبعضفيالاصرةأفرادعدديقلوقد،استطاعتهمعدم

المستقبل.منلتخوفهانظراالاقتصاديةالظروفبسبب

العاطلينمنكثيرافإنطويلةمدةالبطالةتسودوعندما

يفسرماوهذا،ومستقبلهمأنفسهمفىالثقةيفقدون

كساد.حالةكلبعدالوظيفيبالأمنالناساهتمام

منهيستفيدفقدبالكساد،سلباتتأثرالغالبيةكانتوإذا

والمصاببأسعارالعقاراتشراءيمكنهممثلافالأغنياء،البعض

منيستفيدونالثابتةالأجورأصحابأنكما،منخفضة

.الإنفاقزيادةمنأجورهمتمكنهمحيثالأسعارانخفاض

مميئةآثاراالكساديسبب.المجتمععلىالكسادآثار

يؤديوربما.واليأسوالفقرالبطالةتنتشرحيثالمجتمععلى

علىيؤثركاالمجتمعفيالسائدةالقيمبعضتغييرإلىالكساد

العديدثقةفقدانإلىالعطمالكسادأدىفقد.نفسهالمجتمع

بعضتدخلإلىأدىمماالاقتصاديةالمشاريعفيالناسمن

أدىوقد.الاقتصاديةالأعمالمشاريعلتنظيمالحكومات

مسؤوليةالحكومةيحملراسخاعتقادشيوعإلىذلك

المجتفثماأفرادلجميعأفضلمعيشةوضمان،التوظيف

الاعمالرجالحرصفيالثقةفقدانإلىالكسادذلكأدى

تقويةإلىال!سسادأدىلذلكونتيجة،العمالحمايةعلى
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أمامصورتهاوتحسينأعضائهازيادةوإلىالعماليةالنقالات

إلىالكساديؤديوقد.مضىوقتأيمنأكترالناس

لكلالناسمنكثيريصفقوقد.الحكومةفيالثقةزعزعة

لذلك؟أمثلةالحديثالتاريخوفيالأمور.بتغييريعدزعيم

مشةمندكتاتورياحكفاألمانياهتلرأدولف!حكمفقد

إيطالياموسولينيبنيتووحكمأم49ءسنةإلىأم339

.أم439!شةحتى2291مشةمندكتاتورياحكما

تحرصحيثأجةالدشالعلاقاتعلىالكساديؤثركما

دونمصالحخاحمايةعلىأعسادافتراتفيدولةكل

.الأخرىاالدولمصالحإلىالنظر

والوقايةالأسباب

علىولاالكسادأسبابعلىالاقتصهماديونيتفهتلم

النفسيةالعواملأنيرىالاقتصادلينفبعض.منعهوسائل

إلىالأفراددفعفيقويتأثيرأ!اوالتشاؤمكالتفاؤل

اقتصاديةنظرياتمناكأنكماالادخار،إلىأوالإنفاق

الركودأوال!صساد)أيالانكماشفتراتترجع

اكتشافإلىأوأصسكانيةااختركيبةفيتغيرإلى(ألاقتصادي

نسبةترتفعأوأ!جرةاتزدادفعمدما.حديثةمحترعات

والحدماتأصسلعاعلىأطلبافإنما،مجتيمفيالمواليد

يححفضفعندما،صحيحوالعكسريزداد،المجتمعذأكفي

والخدماتالسلععلىالطلبفإنأصسكانياالنمومعدل

وأكالسيارةحديثاختراعيحصملوعندماينحفض،

الحديث،الخترعهذالشراءيزدادالإنفاقفإنالملونالتلفاز

يقلالخترعذلكمنحاجتهمعلىالأفراديحصلأنوبعد

.الاقتصاديالانكماشفيحدثالإنفاو

مباشرةالكسادتربطأخرىنظرياتهناكأنكما

الاستثماراتتزدادالانتعاشفترةففي.الاقتصاديةبالدورة

وعندما،مفرطبشكلالصناعيةوالمعداتالمصانعفي

الأصولاهذهعلىالإنفاقيقلبذلكالمصانعتتشبع

.الانكماشفيحصلالرأسمالية

كسادحدوثمنعيمكنأنهالاقتصاديينمعظمويعتقد

البطالةوإعاناتاللاجتماعيفالضمان.متعددةبوقاخر

نأكما.الإنفاقعلىالمجتمعأفرادمقدرةاسعتمرارتضمن

يمكنمماالاقتصاديةبالاتجاهاتالتنبؤيم!ضهمألاقتصاد!ن

دونللحيلولةالمناسبةالوقائيةالتدابيراتخاذمنالحكومة

الكساد.حدوث

لتفاديالحكوماتتتخذهاالتيالرئيسيةأ!معائلوا

فالسياسة.النقديةأصسياساتواالماليةالسياساتهيالكساد

والإنفاقالضرائببمشاريغالمتعلقةهيالبلادفىالمالية

الحكومةإدارةكيفيةفهيالنقديةاسمياسةأما.الحكومي

بماأموالمنالبلادفيمامجموعأيالنقديأصبلادالرصيد

المصرفية.الودائعإلىبالإضافةالمتداولةالأموالذلكفي

وأالماليةالسياسةأهميةعلىإماالاقتصاديينأغلبويركز

الكساد.حدوثلمنعالطرقكأفض!!النقديةالسياسة

ميناردجونالبريطانيالاقتصادييعزو.الماليةالسياسة

العشرين،القرنمنالثلاثينياتفيياتهنف!إلشرالذيكينز،

مجموعأيالحقيقيبالطلبأسماهماانخفاضإلىالكساد

كينزويرى.والحكومةالأعمالومشاريعا!سشهلك!تإنفاق

التنميةعجلةإعاقةإلىتؤديالمدخراتزيادةأن

فيتتأثرالإنفاقأوبالادخارالأفرادفقرارات.الأقتصادية

مرضيةغيرأوضاعاالأفراديتوقعفعندمالتوقعاتهما،رأيه

المنشآتتفعلوكذلك،أ!مأمواادحاريت!ررودقدفإلهما

عنتحجمفإنهاالمبيعاتانخفاضتتوقعفعندمابمالاقتصادية

ومعداتها.آلاتهاتجديدفيأوأضوسعافيالامشثمار

الكسادحصولمنعتستطعالحكومةأنكينزويرى

علىالناسيساعدمثلاالضرائب.فتحفيضالإنفاقلتشجيع

يمكنكما،وخدماتسلعمنيحتاجونهماعلىالإنفاق

المشارلغطريقعنجانبهامنالإنفالىزيادةمنالح!صمة

نسبةخفضانكينزيرىكما.المحتاج!تمساعدةرالح!صمية

والمنشآتالأفراديستخدموبالشالى،أ،شتراضايسه!بأغائدةا

الاستثمار.أوالإنفاقفىالمقترضةأ!الأموااالاقتصادية

ملتنالأمريكيالاقتصادييعتبر.النقديةالسياسة

المعروفةالاقتصاديةللمجموعةالرئيسيالمرجعمانفريد

نوبلجائزةمنحوقد(النقديالمدهب)أصحاببالنقديين

.الاقتصاديالمجالفيل!بحاثهأم769عام

دونللحيلولةالرئيسيالدورأنأضقديوناويرى

وللبنكالنقديةللسياسةهوالاقتصاديأعساداحدوث

)البنكالفيدراليالاحتياطينظهامأنويرون.المركزي

حدةتعميقفيمعاهمالمتحدةالولاياتفي(المركزي

عندماالعشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالعظيمالكساد

نظامأنومعروفالنقود.كميةلقليصعلىساعد

فيالمعنيةالحكوميةالجهةهوأعيدرالىاالاحتياطي

النقد.بمراقبةالمتحدةالولايات

أنه،النقديونأو،النقديالمذهبأصحابويرى

ماإذأما،بلداقتصادفيحادةتقلباتوقوعتفادييمكن

النقودعرضزيادةإلىالبلدذلكفيالمركزيالبنكبادر

إلى3%قدرهبمعدلهذافييوصونوهم.ثابتبمعدل

كما.عندهالإنتاجيزيدالذيالملائمالمعدلباعتباره5%

باستخدأمكينزأنصارطروحاتالنقديونهؤلاءيعارض

الاقتصاد.لضبطالضرائبوفرضالحكوميالإنفاق

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

مايردجودكيتر،الاقتصاديالركودالبطالة

تارل،المتحدةالولاياتالعظيمالكسادالاقتصاديةالدورة
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نأبعدليويوركمدينةفيالأمريكيالوحدةبمالثحولالمودعودتحمصوقد.العظيمالكسادخلالالناسملايينمدخراتعلىقضىالبحوكإفلاس

.أم339مارسإلى0391يايرلينماأبوالهاالمتحدةالولاياتفيمصرف9لأ...حوالىوأقفل.أم319عامالهار

العظيمالكساد

التجاريالهبوطفتراتمنفترةالعظيمالكساد

ويأتى.العشرينالقرنمنالثلاثينياتعقدخلالالعالمى

النشاطفىوركودبطالةفترةوأطولكأسوأترتيبها

أكتوبرفيالعطمالكسادبدأ.الحديثةالأزمنةفيالتجاري

فىوالحصصالأصعهمأسعارهبطتعندماأم929

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي،التجاريةوالمحالالشركات

الكثيرونواضطر.مالولاعملبلاالملايينوتركت

الخيرية.المنظماتأوالحكومةعلىغذائهمفيللاعتماد

فىوتسببتقريبابلدكلعلىالعظيمالكسادأثر

حاولبلدكللأن،العالميةالتجارةفيحادانخفاض

.الوارداتعلىالقيودبزيادة،بلدهفيالصناعاتمساعدة

زعمائها،بتغييربعفالدولتقومأنإلىالكسادوأدى

إلىالسيئةالاقتصاديةالأحوالوأدتفيها.الحكمونظام

اليابانتغزوأنوإلىهتلر،أدولفالألمانيالدكتاتورصعود

الصين.

دولةألمانيالجعلخططهلأنهتلر؟الألمانيالشعبأيد

كما.الأحوالتحسنفيالأملأعطتهمالعالمفيقيادية

التابعةمنشوريافيومناجمصناعاتاليابانيونطور

منسيريحهمالاقتصاديالنموهذاأنوادعوا،للصين

ألمانيافيالعسكريالتوجهوكان.اليابانفيالكساد

العالميةالحربقيامإلىقادتالتيالأسبابأحدواليابان

نأبعدالعظيمالكسادانتهىأم(.ء49أ-)939الثانية

الحرببدايةفيالحربيةالموادإنتاجمنالدولزادت

فرصا،الإنتاجمنالمرتفعالمستوىهذاوهيأ،الثانيةالعالمية
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فىاصطفواالتفاحباعة

المددمنكتيرلخموارع

ال!صسسادخلالاحصبرىا

!مالآلافكالى.العطم

لقدواالذينالرجال

التفاحلمجيحولىعملهم

للعذاءيكفىماليكسبوا

والكساء.

مرةالأيديفيللتداولالنقودمنكثيراووضع،للعمل

.أخرى

فعلىوالأفراد،الحكوماتعلىدائمأثرلكصسادكان

يأمنأكثرمسؤولياتالدولمنكثيرتقلدتالمثالسبيل

اقتصادياتها.لتقويةمضىوقت

العظيمالكسادأسباب

عليهاكانالتيالحدةفيكثيرةأسبابساهمت

الأولىالعالميةالحربتسببتأوروباففي،العظيمالكساد

وفي،اقتصاديةوفوضىخرابفىأم(189ا-19)4

مصارفإفلاسساعدالعشرينياتأثناءالمتحدةالولايات

المصانعوعمالالمزارعينبينالمنخفضةالدخولمعكثيرة

غيرأررخلاتوزيعساعدكذلكللكساد.المسرحتهيئةفي

أغلبويتفة!.الهبوطحلولفيالعمالبينالمتساوي

فىحدثالذينيويوركبورصةانهيارأنعلىالاقتصاديين

الكساد.بدأالذيهوأم929عام

الصناعيتانالدولتانكانت.الأولىالعالميةالحرباثار

الاقتصاديبالهبوطتأثراالأوروبيةالدولأكثروإنجلتراألمانيا

فيالإنتاجفيازدهارحدوثمنوبالرغم.الحرببعد

التجارةأنماطخربتالحربأنإلاالعشريمياتعقدبداية

نأوبعد،الحربقبلماأسواقمنكثيرواختفىأضقليديةا

صرفأممعارأطىهناتعدلم،الذهبقاعدةهجرت

الذهب.غطاءانظر:بلد.كللعملةمعترهـبها

،الحرببعدضخمةتعويضاتتدفعأنألمانيامنطلب

فيالرورمنطقةفرنسااحتاحت،ذلكعنعجزتوعندما

ونتيجة،الحجريالفحممناجمع!ىللاستيلاح!أم239عام

بشكلالإنتاجونقص،المناجمعمالإضراباتقامطلذأصك

قيمته،الألمانىالماركفقدانالوامئإلىالتضخموأدىحاد.

منحقائبفىالأسبوعيةأجورهميحملونالناسوبدأ

تتفقأنهوالوحيدالحلوكان.القيمةعديمالبنكنوت

تدفعه،مابتخفيضلألمانيالتسمح،الأخرىالأوروبيةالدول

نأوءلألمانيا.المالبإقراضالمتحدةالولاياتتقوموأن
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منيوماعشراثنيبعدالعامالإضرابفانهارالأسامميةأنإلاالعشرينياتعقدأواخرفيزادالصناعيالإنتاج

أشهرلسبعةمضربينالمشمرواالمناجمعمالأنإلا،بدئه.مستقرةوغيرضعيفةظلتالحكومات

الأسر.لالافأصشقاءامسببينعضويةفيسريعةزيادةهنالككانتإنجلترا،وفي

تطورتحيثأيضاأ!شرالياعلىالحربأترتكبيرةآماللهموكانت،الحربخلالالعمالنقابات

السلععلىالحصولكانعندماالحربخلالالصناعةكا،عماليةحكومةتأسيسإلىأخيراالتوصلفينسبيا

أثناءالتدهورفيالصناعةصعبا.استمرتالمستوردةأيتتلقلمالعشرينياتوفي.التقليدي!تالحزبيننظامأفسد

العاملةالقوةمنمتزايدةأعدادهاجرتوقد.العشرينياتوتثبيتاقتراحمنيمكنهاالذيال!!افىالدعمحكومة

إلا،والمكاتبالتجاريةوالمحالالمصافيفيللعملالمدنإلىمنأكثرفكان.البطالةلمكافحةالمدىطويلةأستراتيجية

مصدرالوارداتوكانت،عاليةكانتالإنتاجت!صاليفأنبعدماأزدهاربعدرأساعملبدونالعاملةالقوةمن02%

كثيراشتغل.الجمركيةالحمايةمنبالرغمالشديدةالمنافسةإنجلتراشماليهيتضرراالمناطقأكثروكانت.الحرب

حكوماتشرعتعندماالعامةالمشاريعفيالعمالمنكانتحيثويلزبموجنوبيأسكتلندافيسايدوكلايد

اولمية.المدناحتياجاتمقابلةمحاولةفىأ!لاياتاالسفنوصناعةوالصلبوالحديدالحجريالفحممناجم

لتمويلالخارجمنالمالالولاياتحكوماتاقترضتمؤتمرأيدأم629عاموفي.الوظائفأغلبمصدر

أربكتالعشرينياتأواخروفي.العامةالعملمشاريعالذينالمناجمعماللهدعيعاماإضراباالعمالنقابات

الولاياتالمصالصشاعةإغلاقوعملياتالإضراباتكانتالحكومةلكن،أجورهمبتخفيضمهددينكانوا

المزدهرةالعشرينياتعقدأثناءحتى،البطالةمنوزادتالجيع!تأليدعلىالحكومةواعتمدت،لذلكتمامامستعدة

العاملة.القوىمن%01البطالةنسبةمتوسطبلغالخدماتتقديملتواصلالمدليينوالمتطوعينوالشرطة

!*!+!لأ

ر!-3لم؟!!!!!لأ!وو*لا؟3ء

3!!!بمبمكاى؟!بز?كا!لإ+؟ى3!يزءلأء"،11،"!!!)!؟ءى!!*!

يم!تخجيم؟ضخ!++3تق!"؟ءل!؟"غكا"س!بم"ءير*بر!3ءثت

-!!!!73لاكا،!!3!8!!يىرز!ح

كا37ء؟،!"!نر؟بمب!ءدلاء!لأ*3!ط3جوبرشج!شيرح-!مم!،!خضىء!-*،آبم!ءلأ

!ر،ءلأا؟-"خ؟!*كأ!*"2"-غ!ع،+ع!ىش!؟ءف!"
ثه!?لم!،3!يربمبي*!-!ء!برء-رزى!!ء-*،*د3

"علا3+دحلا-بر2،ا،أش1-؟!-،س!؟!!ا؟*-!كاثربز؟يه!-*ب:-ير*!ى،لمئورض**

!؟.!لم!؟!-إبهس!ء-صم!!*!ص!في--يز*بر*نر-ى!ء7

!!ش""!*صكا3!،.!لأ*روتر؟لمى***لاا"ا!أ!"3ء؟!"4----!*لا+

كا،،كا؟ءةأثهوو9*ير0-هبم-،-كاسى!!حرو-*كلبرح

!ش!"كا!-ول*شبر،*!رز-!*+ء".كاس-!و"كأ!روروبرجهكاا3سانخت!لأ-!ء3

!*/*-ءد!-رو!؟*"!!*

ل!2?كأكا!غ-؟ح*!ك!بر+ع

??ح3غع!!!!-رر-

!س!+ء3؟-+ع،!كاس++*"لأح!

3/4خلاش!لا"-!!6-زوء3لا

تبربر!3+!كله!لأ!7!.لا?زرشعلا*!3

!،-ى،3ثص3-صءظكاصص!كأ-!ير،لأ-ئسء،.*،ه"+!!+!.!!!!ء*؟

*س!لأ3س!!خلا!3سورك!!س"!*ط.في!قي33لا

ب!!ك!+!6كا-!سكا!!*يم!؟+*ى!ه!ص*د-.!-!-3"لا!!لأ!-!ع!لمير!ور"+،صلأ*كا؟ع!بر!-

؟صء!!،*\3صىس،ؤك!ق!كليمءءكمهضس،!!؟*صض*لألأ،
س*!*!برو،ء!لاطكل!-+ىر!،كا3سلأء4كا*ء،"!ء!!لا4!-!ء*!! "***ءكض*ء؟!!ص!جمي*ى

ىجي!صر-ء!ء-بر3!ءع!ء!ع!

مسيرةوأصبحتمصيبتهملإشهار3491عامفىلنددإلىسارواإنجلترا،شرقيشمالفيصساعيةمدينةوهيحارو،مدينةفيالعاطلونالعمال

تأثراأكترهاالتقيلةالصناعةعلىتعتمدالتيإنجلتراشماليمدنوكانتالعطيمالكسادأثاءبريطالياليحدثتالتىالحوعمسيراتأكثرحارو

لالمطالة.
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فترةالعشرينياتكانت.الزراعيالعشرينياتكساد

ذإمنها،يستفدلمالمتحدةالولاياتفياقتصاديازدهار

0291عاميفي%04بقرابةالزراعيةالسلعأسعارهبطت

فقدوقد.العشرينياتخلالمنخفضةوبقيتأم29وأ

قادرينيعودوالمأنهملدرحةكثيرامالآالمزارع!تبعض

إماعليهمكانو،المرهونةمزارعهماعنالديونسدادعلى

م2791عامحلوعندمايغادروها.أوأراضيهميؤجرواأن

،أحرىمردللانخفاصتطريقهافيالعالميةالألممعاركانت

أمشراليا،مثل،كتيرةأخرىبلدانفيالمزارعونوكان

المالية.المصاعبمنيعانون

وحدثالعشرينياتخلالالمصارفإفلاساتزادت

يعيشونكانواالمزارعينلأن،الزراعيةالمناطقفيأغلبها

فتراتأكثروهى-ام929يوليووفي.صعبةأوضاعا

مصرفاءه.منأكثرأفلمم!-ازدهاراالعشرينيات

أمريكيا.

اطصانعأصحا!زاد.للدخكالمتساويغيرالتوزيع

أوائ!!فىدخوأ!ممنوالمناجهـاالحديديةوالسكك

مستمرأ.الحرببعدماازدهارظلحيث،العشرينيات

أجورأنإلا%05يقارببمعدلالصناعىالإنتاجوزاد

لذلكونتيجة.بذلكمقارنةشمديدببطءزادتالعمال

بنفص!السلعشراءعلىقادرينالعمالأولئكيعدلم

العمالمنكثيرواضطر.الصناعةتنتجهاالتيالسرعة

منللحدإنفاقهممنالكثيرونوخفض،للا!متدانة

النشاطوتباطأ،المتداولةالنقودقلتثم،ديونهم

الاقتصاديمما.

فيالأسهماأسعارزادت.الماليةالأوراقسوقانهيار

الفترةخلالالمتوسطكأالضعفمنبأكثرنيويوركبورصة

المتزايدةالأسهماأسعاروشجعت،أم929إلى2591من

أرباحجنيبأملالأسهمشراءأي،المضاربةعلىالناس

مستقبلا.الأسعارترتفععندماكبيرة

الذيأم929أكتوبر24فيبسرعةالأسعارهبطت

فيمعتدلآأغلبهاوبقيالأسود،الخميسيسمىصار

مرةهبطتالأسعارأنإلا،التاليينوالسبتالجمعةيومي

أكتوبر،92الثلاثاءيوموفي.التاليالاثنينيومفىثانية

منقياسيارقماوباعوا،الأسهمحملةالهجأصاب

ألاففقدوقدسهما.041.16لأ.3.وصلأسهمهم

أدنىالأسعارهبطتعسدما،المالم!ضخمةمبالغالناس

مركثيركانح!ذأصك،الأسهمتراءعنددفعوهممابكثير

الكثير،وحسرتأسهمااشترتقدوالشركاتفالمصار

ذلكوبعد.محالهاإغلاقإلىاضطرتأنهالدرجة

ثلاثلمدةانخفاضهاتواصلالأسهمأسعارأصبحت

متتالية.سنوات

الأمريكيةالمدحدةالولاياتفيالمتزايدالكساد

عنوحدتهفترتهطولفيالعظيماال!صساداختلف

بسرعةالإفلاسحالاتزادتفقد.السابقةالكسادات

وتضخمت،التجاريةوالمحلاتوالمصانعالمصارفبين

ومدخراتهمأعمالهمالناسمناملالينوفقدالبطالة

هـبيوتهم.

الصناعيةالأسهمأسعارهبطت.الاقتصاديالانهيار

إلى0391منالمتحدةأصلاياتاشى%08يقارببما

أسواقفيوالمستثمرونالمصارفوفقدتم3391

قدالمصارفكانتكذلك.المالمن!بيرةمبالغالأسهم

علىقادرينيعودوالمكثيرينالأناسأموالأأقرضت

مدخراتهمليسحبواالكثيرينالمتزايدأس!صماداودفعأصسداد،ا

شديدةصعوباتواجهطالمصارفلحن،الصارفمن

تكنلموقتفيحدثتالتيالسحوباتمقابلةفي

ديونهامنمستحقاتهاتحصيلعلىقادرةفيهالمصارف

مدخراتالمصارفإفلاساتأنهتلذأسك.الآحرينعلى

.أسناساملاي!!

لإقراضالمتاحالمالتخفيضإلىالمصارثإفلاسأدى

هبوطإلىالمتاحالنقدحجمفيالهبوطوتسببالصناعة

ما329عاموبحلولالبطالةمنومزيد،الإنتاجفي

النصف،منبأكثرالعالميةللتجارةالإجماليةالقيمةهبطت

سلعاستيرادوتمنعالذهبغطاءتهجرالبلدانبدأتحينما

الخارخ.من

يعيشهاحقيقةالمعاناةصارت.الإنسانيةالمعاناة

ضاأمرمنالكثيرونوماتأممساد،ااستمرارمعالملاي!ت

لأنهممساكنهمالآلافوفقد.التغذيةسوح!عنناتجة

المتحدةالولاياتوفى.المستحقةالأقساطدفععنعجزوا

القطرداخلفيآخرإلىمكانمنينتقلونالشبابكان

بعضسافر.والعملوالمأوىوالكساءالغذاءعنبحثا

محطاتمنبالقربوعاشمواالبضاؤقطهاراتفيالناس

المتشردين.غاباتسميتمعسكراتفيالقطارات

منالطعامعلىالعاطلونالمتشردونالجوالةتحصل

وكانت،المدنفىالدينيةالإرسالياتأوالإغاثةوكالات

وهي،اليخنةأووالبقولالحساءمنتتكونوجباتهمأغلب

منالجوالةتسول.الكافيةالتغذيةلهمتقدمل!اوجبات

أخرىطريقةهناكتكنلمإذ،بسرقتهقامواأوالغذاءأجل

منالفتاتيأكلونكانواوأحيانارمقهما.بهايسدود

أغمامة.اصنادقي!

الكساح!علىالحصولأنالرثةالتيابذووالجوالةوجد

الإرسالياتإنحيثالغذاء،ع!الحصولمنأصعب

أهلمنللمحتاج!تكساءمنتملكماجلتعطىكانت
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لملأنهمالجوالةمنكثيراالمرضأصابوقد.المنطقة

المرضىالهائمونوحتى،المناسبينوالكساءالطعاميجدوا

كانتالمستشفياتلأنالعلاجتلقيفىصعوبةوجدوا

أولآ.المنطقةهلتعالبن

أحيائهمفيبيوتهمفقدواالذينمنكثيروبقي

إلىآخرونانتقلبينماالأقرباءمنازلفيالبعضوتكدس

الصفئعلبمنأكواخاوبنواالفقيرةالمدنأقسام

هذهمجموعاتوأصبحتالقديمةوالصناديقالمسطحة

الناسغضبيعكساسموهوهوفر،مدنتسمىالأكواخ

الكساد.لإنهاءهوفرهربرتالرئيسفشلفيأملهموخيبة

أوكلاهومامدينةفيهوفرمدنلإحدىزائروصف

الناسهؤلاءكل"هناقائلا:الكسادآثارأوكلاهومابولاية

..الأصر.إحدى.صدئةقديمةسياراتهياكلفييسكنون

مجرديكنلمالجزءهذابيانو.صندوقفيتسكنكانت

عشرةوطولأميالعشرةبعرضكانربمابلصغير،جزء

جمعها".يستطيعونخردةأيفيالناسويسكنأميال

شحنالمزارعينمنكثيررفضام329عامفي

تقليليحسنأنأملعلى،السوقإلىمحصولاتهم

حدثتوقدأسعارها.منالزراعيةالسلعمنالمعروض

فىتركزتلكنهاالبلاد،أنحاءكلفيالمزارعينإضرابات

بها.المحيطةوالولاياتأيواولاية

منأجزاءرمليةوعواصفشديدجفافأصاب

الثلاثينياتخلالالغربيوالجنوبالأوسطالغرب

الغبار،سلطانيةباسمتعرفالمنكوبةالمنطقةوأصبحت

منكثيروهاجر.المزارعصاحبةالأسرآلافوأفلعست

بحثاكاليفورنيا،فيالخصبةالزراعيةالمناطقإلىالمزارين

قطففيعملاوجدوامنأغلبوعمل.العملعن

وتكدستجدا،منخفضةبأجوروالخضراواتالفواكه

مخيماتأقامتأو،الحقولقربأكوأخفيالمهاجرةالأسر

بدورشمتاينبكجونروايةوتصف.الطلقالهواءفى

الأسربعضواجهتهاالتيالمشاقأم()319الغفب

الغبارية.العواصفانظر:الكساد.خلالالمهاجرة

أوروبافيالكسادأثر

علىبسرعةأم929عامفيالأسهمسوقانهيارأثر

منأموالهاكلالمتحدةالولاياتأخرجتفقدأوروبا.

أخرىمرةالصناعةفشلتأم319عاموبحلولألمانيا.

إنجلترا،إلىالمستثمروناتجهعندئذعمل.بلاالناسوأصبح

احتياطياتهااستنزافتتحمللمنفسهامصارفهاأنإلا

،المتحدةالولاياتمنتقترضأنإنجلتراوحاولت.الذهبية

بينالبريطانيةالحكومةتساويأنهوالقرضشرطوكان

بتخفيضفقطممكناكانالذيالشيءونفقاتها،إيراداتها

آنذاكالعماليةالحكومةتكنمالموهو،العاطلينتعويضات

السياسيةالأحزابكللعجزونظرا.بهللقياماستعدادعلى

يسمىائتلافازعماؤهاكونفقد،منفردةالمشكلةحلعن

إلى3191منالحكومةصلاحياتتمثلالوطنيةبالحكومة

.ام369

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيكالحالأوروبافيوالحال

الدراساتأظهرتوقد.والبطالةالتشردالناسوأجهفقد

من%اأأنام389و1341عامىبينماأجريتالتي

وقامت،المطلوبالحدمنأقلتغذيتهمكانتالسكان

منخرجتالتيتلكأشمهرهامنوكان،الجوعمسيرات

منالالافمأساةلإشهارتاينسايد،مقاطعةفيجارومدينة

التعويضتنظيملإعادةقانوناالبرلمانأصدرالنهايةفي.الناس

الناسمنالكثيرلقيالثلاثينياتعقدنهايةوبحلولللعاطلين

أصاءإنإلا.العشرينياتعقدفيوجدوامماأحسنرعاية

الجنوبمناطقبعضففي.الدرجةبنفسكلهاتتأثرلمإنجلترا

ثقيلة،صناعاتبهاتكنلمالتيالوسطىوالمناطقالشرقي

الكيميائياتصناعةعلىقائمجديدنوعمنازدهاربدأ

أنفق.الأطعمةتحضيروصناعةالعرباتوصناعةوالكهرباء

للعاملينلتهيئالترفيهوأجهزةالضواحيمساكنعلىالمال

.المتضررةالمناطقفيالأغلبيةبحياةمقارنةمرفهةحياة

ظهورفهوأوروبا،علىللكسادسياسيأثرأهمأما

كلشعبيةزادتإنجلتراوفي.المتطرفةالسياسيةالأحزاب

بقيادةالبريطانيالفاشيينواتحادالشيوعىالحزبمن

نأإلا.المدنداخلتدهوراالمناطقأكثرفيمسلىأوزوالد

هتلرأدولفأنتهزحيثألمانيافيشدةأكثركانالتطرف

عنراضينيكونوالمالذينالالمانمنكثيراليسحرالفرصة

الأولى.العالميةالحرببعدبلدهمقيادة

جذوةواشتدادالحكومةضعففرصةهتلراستغل

أمربزمامفأمسك،الألمانمنكثيرعندالوطنيالشعور

ألمانياتسليحلإعادةخطةبتنفيذوقامام339عامفيألمانيا

فيأنهإلا،البطالةوأنهىثانيةمرةللصناعةالحياةأعادمما

الثانية.العالميةالحربإلىقادالنهاية

أسئراليافيالكساد

مشاكلبنفسهاتحلأنلأسترالياالممكنمنكانربما

عواملهناكتكنلملوالاقتصاديالثلاثينياتهبوط

المالرأسفقدانأدىفقد،عالميةكانتفالمشكلة.خارجية

الحكومةمنكلتتوقفأنإلىالفجائيالخارجى

،الأعمالمنكثيربذلكوتعطلالتوسععنوالشركات

البطالة.نسبةفارتفعت

للاقتراضالمزارعوناضطرالعشرينياتفي.المزارعو!

ولكنهم،الهامشيةالأراضيوتطويرالإنتاجلزيادةبشدة
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عنيتخلىالمزارعيندعضجع!!مماماليةمصاعبواجهوا

.والمدنالقرىفيالعم!ىعنللبحثويذهبممتلكاته

اقأجيلبتشريعطتعرفتخاصةقوانينالح!صمةومعنت

المستحقةالرهنيةالديونسدادبتأجيلللمزارعينسمحت

فيالمزارعينديونتعديلقوان!تساعدتهموكذلك،عليهم

أجقاء.ا

تشجيعهوأس!سسادفيالأرالح!ضمةفع!!ردكان

أرزأصكي!ن!أس!-!أتحم!!امنالمزيدزراعةعلىالمزارع!ت

صىامستمرتا،سعار1!لأنالكأارع!ت،دخ!!علىيذكرأثر

طساعددالأحرىاا!صمةإجراءاتضمنومن.الهبوط

ترك.أسدقيهتاضرائبوالمباشرةوالمساعدةالهباتالمزارع!ت

أجورتحم!!مقدرتهبمأحدمتهيمماشعيتهماالمزارعينبعض

بقيمناجورخفضترالزراعي!!،العمالو!مرح،أ!العما

العمل.رأدع!علىمنهم

الواضحةاشئيسيةالظاهرةالبطهالةكانت.البطالة

أكبرأجاألمشرافيأسةالبطامعدلكانإذالكسادمنللعيان

المم!صةواطتحدةأ!ألاياتاشيسجلتالتيالمعدلاتمن

منأ!ضرأننالمؤرخوويقدر.أسسنواتاأسوأفيالمتحدة

عامشىعم!!بلاصانأسياأ!شرافيأحاملةاالقوىثلث

أضلاثينياتأعقدأ!طواعاطا!كانوبعضهماأم329

-3ضبز-خ3-في:ع

02لمفى،

ئم!--ش!!س

ممطىعءجم!ير

ة

!+ءح،!+أ؟؟

ث!

ح!!بخش+كاول"جمولأ

ي!،لسيراعملاعلىالحصولحاولأجمالأسزاليرتمديهمرعاطل

عرصأأي!اصعملاأريد:تقوللاشتةحاملاالطرهشات

ويعتقد.أم939عامفيالثانيةالعالميةالحربقيامحتى

أكبربدرجةمنتشرةكانتربماالبطالةأنالخبراءبعض

كانالاخرالجانبمن.الإحصائياتإليهاتشيرمما

،المعتدلطقسهابسببمحظوظينأجاألمشراأهلأغل!

البلدانبعضمعبالمقارنةأسه!!!!انتهناكفالحياة

ولالديهملامالالذينللمعدمينأخسبةباالأحرىا

عملى.ولامسكن

لاندكوينزمقاطعةبا!تثناء.البطالةتخفيفمشاريع

يأفيمنظمةحكوميةإعانةسياساتالمثهمات!شنه

الحكومةوزعتالمدايةففي.أجومانجدمتلماأحرىالأيةر

كانتإعانةبطاقاتأحاطلوناتلقىأ،لاحقة1ا!شاريعفي

أما،المحليةالمتاجرمنبموجبهاسلعشراءيم!!قسائمابمثابة

ومنحتهمعملاأطعاطلينهيأتشقد،أسيةأصتااالإعانةمشاريع

تتضمنالأعمالأغلبوح!انت،دةمحدوماليةمبالغ

ثتميلا.يدوياجهدا

الصحفحوليتجمهرونأصاساصان.البطالةآثار

الإعلاناتليقرأواالعامةالأما!شافياحائصأع!اهعلقة

خارجأخرىجماهيرتنتظربينما،أطوظائفأغليلةا

أمراوأصئالتسول.عملبهاي!صنقدا!سالأماا

بيعيعرضعون،أجاببابمنأجعضاتجوأ!بيمماشائعا،

الوقاتإلىخرجالاخرأجعضوابأنفسهساصنعوهاأشياء

هناكتوفرااكثرالغذاءيكونأنأملعلىالريف!إلىالمؤدية

بهيسدونماعلىالحصوأطمنيمكنهمعملاوحدواوربما

رمقهم.

يعودوالمأوبيوتهماوأسره!االعمالمنال!صيرفقد

مقابلةوأصبحتمساكنهما،إيجاردفععلىقادرين

كثيرتخشاهكابومماالمحاكموحجابالإيجاراتمحصلي

بعضوأخذتوالطرد،أجأساعارواجهالبعضالأسر.من

مدنمنالمتزايدةالأعدادنحووسارتأمتعتهاالأسعر

اشتيسيدنيمدينةفيلابيروسمستوطنةمث!!حواخالأا

العزابالرجالمن!ضيركانبينماالسعيدالواديسميت

العامة.الحدائقفيأ!يلاينامود

نأإلىزواجهممواعيدالخاطبينمنالعديدأجل

والولادةالزواجمعدلاتوانخفضتالأمور،تتحسن

الحساد.خلالملحوظةبدرجة

نأإلامنتشرةكانتال!سسادآثارأنمنوباشعم

الدرجة.بمفسيتأثرل!االكلأنأوضحتالدراسات

ومناط!تالمدنأواسطشيأعلىالبطهالةمعدلاتفقدكانت

فيالبطالةوكانت،أ!مواحيافيمنهاأحعاملةاأ!بقة11سكن

منالمهرةغيرالعمالعانىوقد.الري!فيمنهاأعلىالمدن

النساءأنويبدو.المهرةعانىمماأطوللفتراتالبطالة
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ذلككانوربما،الرجالمنأكفرللعملفصصاوج!ن

أساسيةصناعاتفييشتغلنعادةكنالنساءأنبسبب

لأنهنالرجالعلىالعملأربابوفضلهنالغذاء،كإنتاج

أقل.أجورايقبلن

كثيروصوتأيضا،أستراليافيالسياسيالتطرفظهر

الولايةوحركاتالشيوعيلصالإلحزبالناسمن

منتنفصلجديدةولاياتإنشاءأيدتالتيالجديدة

القائمة.الولايات

الكسادعلاج

اولا!اتفيهوضارلمجرك!ن.الجديدةالخطة

تدخلبدونتركتإذامشارئالأعمالبأنيؤمنالمتحدة

نأهوفروأعلن.الاقتصاديةالأوضاعفستصحححكومي

العونيدتمدأنوالبلدياتالولاياتحكوماتعلى

كافيامالآتمتلكالحكوماتتلكتكنلملكن،للمحتاجين

عامفيهوفرأنشأالمطافنهايةوفى.بذلكللقيام

الوكالةهذهووفرتالبناء،إعادةمؤلسسةأم329

والسككللمصارفالمالبإقراضهاالفرجبعضالحكومية

يجعلالتيالأخرىالكبرىالمؤسساتوبعضالحديدية

الأمريكيينأغلبأنإلاسوءا،أكثرالكسادإفلاسها

الكسادلمكافحةالكفايةفيهمايفعللمهوفربأنأحسوا

عامفيرئيساروزفلت.ديفرانكلينانتخبواولذا

.أم329

الرئيسيةالاتحاديةالحكومةمسؤوليةبأنروزفلتآمن

لرفعبرنامجاروزفلتوأنشأالعظيمالكسادمحاربةهي

(.الجديدة)السياسةالجديدةالصفقةأسماهالكساد،

الجديدةالصفقةبموجبصدرتالتىللقوانينكان

الحاجة.لذويعوناالقوانينهيأتأولآ،.أهدافثلاثة

البلادمستوىعلىالانتعاشالقوانينساعدتوثانيا

ثالثا،.مشارئالأعمالوتشجيعالعملفرصبتوفير

حتىوالحكوميالتجاريالعمللإصلاحالقوانينسعت

أخرىةمرالمتحدةالولاياتفيحادكسادلايحدث

أبدا.

مبالغبإنفاقالاقتصادانعاشفيالحكومةساعدت

لرجالالثقةالاتحاديالإنفاقوأعطى،المالمنكبيرة

نأبعدالاقتصادوتحسن،بالإنفاقبدورهمليقومواالأعمال

التجارةأيضاالحكومةأنعشت.التداولفيالمالبدأ

معينة،مستوردةسلععلىالجمركيةالتعريفاتبتخفيض

علىالجمركيةالتعريفاتأخرىدولخفضتالمقابلوفي

.المتحدةالولاياتمنتستوردهاالتيالسلعبعض

فيبوظائفهماحتفظواالذينالأمريكيينبعضتمكن

الكثيرينبامكانوكانيسر،فيالعيع!منالكسادفترة

وملابسسياراتيشترواأنالمنتظمالدخلأصحابمن

منووجد.الناسأغلبمتناولفيتكنلمأخرىومعلعا

الأسعاربسببالاقتصاديةأحوالهمأنكافمالبحوزتهم

فيعليهكانحقكاالكسادخلالأحسنكانت،المنخفضة

.العشرينياتعقد

العطمالكسادمنالتامالشفاءيتملم.الحرباقتراب

العالميةالحرببدأتعندماالثلاثينياتعقدنهايةحتى

عززللحربالتحضيراتوفاشتداد،تقتربالثانية

وعند.العمالةالتسلئمنعلىوالإنفاقالعسكريالتجنيد

العالماقتصادياتجاهدتام!39عامفيالحربنشوب

لمقابلةمواردهاكلولتشغيلإنتاجهالمضاعفةالرئيسية

.الحريالمجهودأحتياجات

المدىطويلةالكسادآنار

التيالثانيةالعالميةوالحربالعظيمالكسادتسبب

كما،الحكوميةالسياساتفىدائمةتغيراتفى،أعقبته

أوجهإلىالناسمنلهالاحصرأعدادنظرةغيرتأنها

الختلفة.الحياة

الحكوماتمنكثيربدأت.جديدةحكوميةسياسات

والمحتاجين،للفقراءأحسناجتماعيةإعاناتتوفيرفي

نحوالأساسيةفلسفتهامنالحكوماتمنكثيروغيرت

تسعىالحكوماتكانتالكسادقبل.الحكوميالإنفاق

دعمأجلومنلكن.تماماإيراداتهاتعادلمبالغتنفقلأن

التمويلالحكوماتاستخدمت،الاجتماعيةبرأمجها

عليهتحصلتكاأكثرأموالأأنفقتأنهاأيبالعجز،

التمويلعلىالاعتمادفيالحكوماتاستمرت.كإيرادات

الثانيةالعالميةالحرببعدماسنواتأغلبخلالبالعجز

.أم459عامفيانتهتالتي

الناسمنكثيرنظرةمنالكسادغير.جديدةمواقف

كانالكسادفقبل،التجاريةوالأعمالالدولةدورنحو

قادةالأعمالورجالالمصرفي!تفييرونالناسمنكثير

عنالقادةهؤلاءوعجزالأممهمسوقانهياروبعد،قوميين

نجحتوأخيرا.بهمثقتهمالناسفقدالكساد،ر!

كثيرارتأىلذلكونتيجة،الأحوالتحسينفيالحكومات

عنالمسؤولةهي-الشركاتلا-الحكومةأنالناسمن

الوطني.الاقتصادعلىالحفاظ

الحياةتجاهالأساسيةنظرهموجهةمنالكثيرونغير

السابقفيكانواالكساد.خلالعانوهالذيالشقاءبمسب

النقودوادخرواثابرواإذاسعيدةحياةمميحيونأنهميظون

قناعاتهمهزالكسادلكن،حسنةمعاملةالاخرينوعاملوا

سببمنهنالكيكنلملأنهخاصةصعباالأمرفهموبدا

.الأحداثهذهكللوقوع
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أكبربدرجةالشبابعلىأثرقدالكساديكونربما

فقد.النفسيةالناحيةمنوذلكأخرىمجموعةأيمن

علىالحصولفيكبيرةصعوبةوالنساءالرجالواجه

لموظيفةعلىتحصلواماوإذا،مهنةامتهانأوعمل

كانواالأعمالأربابلأن،أطترقيمجالأمامهميكن

أسذأسكونتيجةاممساد.افترةطوالالوظائفعنيستغخون

منوقللواأنفسهمفىالثقةالشبابمنكثيرفقد

طموحاتهم.

اهتماماأكثرالعظيمال!صسادعايشوامنبعضأصبح

فقد.الفترةتلكبعدولدواالذينمنالماديةبالممتلكات

المأكلمثلالضرورياتعلىالقلقعلىالناسالكسادأجبر

الاقتصاديةالأوضاعتحسنتأنوبعد.والمأوىوالملبس

فقدوها،التيالماديةاشاحةأسبابلت!لكالكثيرونسعى

والسيارةالمنزليةالأجهزةاذلكفيبماأصلا،يمتلكوهالمأو

أهميةعلىوأ!صدوا،المافيللأمرالاخرونوسعى.والمنزل

فيالصعسةأطظروثتحسماالنقودوادخارعملامتلاك

المستقبل.

أرزياالماليوالأمانالماديةالراحةبأ!مبابالاهتمامأثر

علاقتهمعلىال!سسادجي!!منالكثيريننفوسفيتأصل

عقديفيترعرعوامنأغلبيعرفلماإذ،بأبنائهم

يعرفواولمفقيرا،تكودأنمعنىوالستينياتالخمسينيات

،والمالالعملأجلمنللصراعالاضطرارعنشيءأي

علىكبيرةأهميةآباؤهميعلة!لماذايفهموالملذلك

الشبابمنكثيروانتقد،المالىوالأمانالماديةالممتلكات

أضفاه!ااوفقدارالفهماعدموأدى.تلكآبائهملظرة

الأجيالبينبالفجوةمعروهضاصارمابروزإلىوالاتصال

أغردامنالسبعينياتوبدايةالستينياتعقدخلال

العشرين.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تمتار،اطتحدةالولاياتالرأسحاليةالاقتصاد

الكسادالحطمالة

مننوعانهناك.الغربانعائلةمنطائرالجورعسار

فيوالاخروأوروبا،آمعيافييوجدأحدهماالجوز،كسار

.الزيتونغرابطيوربححموكلاهما،الشماليةأمريكا

بخطوط،كستنائيبنيلونذوالأوروبيالجوزوكسار

حسلارك،حوز!صساروتدعى،الأمري!جةالأنواعأمابيضاء.

بالأبيض،ملونةوذيوأ!جنحةع،شاحبةرماديةفهي

أشجارأغصانأعلىفيالسوع!!كلاويعششوالاسود.

الصنوبر.

الجوزكسارغربانتملك،الغربانمنالعديدومثل

الجوزبتخزينوتقومالجوز.لفتحتستخدمهاقويةمناقير

وتفتح.القاسيالثلجيالشتاءفصلخلاللحاجتهالتفي

إلىللوصولالصنوبرمخاريطأيضاالجوزكسارغربان

تقومبين!ا.الثقيلةبمحالبهابالخاريطتمسكفهيالبذور،

بفتحها.

فيالصنوبرغاباتفى،الأوروبيالجوزكساريعيش

جبالفيالعاليةالصنوبريةوالغاباتإس!صندينافيا،جنوب

وآ!ميا.أوروبا،شرقجبالفيأيضايوجدكما.أبالأ

فيفيعي!ش(،كلاركغراب)أوكلاركحوزكسارأما

ألاسكامن،الشماليةلأمريكاأمخربيةاأصنوبراكالات

إلىثلاثمنالأنثىوتضعجنوبا.الم!صسيكإلىشمالآ

الع!.فيرقطاءمحضرةرماديةبيضاتخم!ر

مؤلف.م(3691-4871)ك.ج،كسترتون

فيالموضوعاتشتىفيالأدبيةبمقالاتهمعروفإنجليزي

دوراولعبوالضعر.والرواياتالسيرأيضاكتب.عصره

تقريبا.عاما04لمدةأضدنفيالأدبيةاالحياةفيرئيسئا

الذكاءللمحاتتتميزكانتمقالاتهأن.غ!اسا
!ماس.

فيبهاتحظىكانتالتيأصشعبيةافقدتأنهاإلا،أغوةوا

البوليسية،قصصهالانبقراءتهالناسيهتمماوأكثر.حياته

قصصمنسلسلةقصصهوأشحهر.الأدبىونقدهورواياته

قسيسوهوبراونالأبفيهايظهرالتيالغموض

نابليونروايتهوفيالمخبر.شخصيةفيرومانيكاثوليكي

فيهايتحكمخياليةقصةابتكرام(09)4هلنوتنجمن

روايةكذلكوكتب.المستقبللندنمدينةفيشاذشخص

(أم)809الخميسكانالذيالرجلاسمهاأجةخيا

والخبرين.الجوالمميسحوأ!تتر!ص

وهذه.أعمالهأحسنالسيرةكتبالنقادويعد

براونينجروبرتللشاعردراساتتتضمنالأعمال

برناردجور!المسرجمماوالكاتبديكنز،تشارلزوالروائي

آخرين.إنجليزومؤلفينشعو

كيثجلبرتهو:لكسترتونالكاملالاسم

.لندنفيولد.كسترتون

فىتنموالاحتمالضديدةصلبةشجرةالكسثئاء

فيتوجدجيدا.الجفافوتتحمل،الخفيفةالدافئةالتربة

شجرةتصلوقدأمريكا.وشماليوأوروباوإفريقياآسيا

نأويمكن.الارتفاعفيم4.-51بينماإلىالكستناء

وشسكلها،ممتدةفروعولها.عامء..منسثرالأتعيمق

فوقتظهروأزهارها.مضلعقلفولهاقبةهيئةعلىالعام

قائم.طويلصفصاف

الأسوارلصناعةالكستناءأشجارحشبويستخدم

للأكل.صالحابندقاتنتجالأشجارأنواعوبعض.والأثاث
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وحشب.صلبقلفلهالحذعرائعا.ظلاتكودالكستناءشجرة

الباء.موادصناعةفيويستخدم،الاحتمالشديدالكستناء

دباغةفيتستخدمكيميائيةمادةتستخرجقلفهاومن

الجلود.

جنوبىموطنه.الأسبانيأوالحلوالكستناءشجر

نقلهوربما.وخشبهلبندقهأخرىمناطقفىويزرعأوروبا

.م35ارتفاعإلىلتصلالشجرةوتنمو.إنجلتراإلىالرومان

جلديةقشرةلهالبندق.مسننةحوافوبهامدببةوالأوراق

خضراءمدببةأغلفةوبداخلهاالاحمرأر،إلىتميلبنية

ينفئالبندق.عندماوتتفسختنكسر

وأ)مشوئاكاملايؤكلالكستناءشجرةبندقوكان

الحلوىمنهلتصنعيطحنأو،طويلةلقرونمسلوقا(

الحلوىهوالعصميرفىألمحفوظالكستناءوبندقوالحساء.

م2721

بمدقها.لامعةمدلبةخضراءأوراقلهاالأمريكيالكستناءشجرة

شديدالكستناءشحرةحش!بير.يسمىخشناغلافاليصبحينمو

.ال!حتمال

المصدرةوالبلادجلاسيهمارونالمشهورةالفرنسية

يقدمالمناطقبعضوفيوأسبانيا.فرنسا:هيللكستناء

للماشية.كعلفالكستناء

واليابانالصينفيالكستناءشجرةأشجاربندقويعد

كذلك.للطعاممهمامصدرا

حواليلارتفاعلتصلتنمو.الأمريكيةالكستناءأشجار

شجرةافةباسمعرفوباءبسببمعظمهامات.م27

وحلت.الفطرياتوسببهاالكستناء،لفحةأوالكستناء

كستناءأشجارالمندثرةالأمريكيةالكستناءشمجرةمحل

عنوتخشلفتشنكوابنز.باسمتعرفحجماأصغر

وحيدةوثمارهاشصعريةأهدأبلهاأوراقهابأنلممابقتها

.لبذرةا

وتوجدكبيرةقبةهيئةعلىشجرة.الحصانكستناء

براعمولها.أمريكاوشماليوالصينوالهندأوروبافي

مابينأوراقهاوطول.لزجةبقشورمغطاةكبيرةشتوية

فيمدببةطويلةوريقاتولهاسنتيمتراتمحبعةإلىخمسة

علىأغصانفوقتحملالبيضاءوالأزهار.طويلفرعنهاية

اثنينأوواحدمنعادةالثماروتتكون.كبيرةنجفةشكل

مدرجكيسداخلللأكلصالحغيراللونالبنيالبندقمن

ناعم.أو

ويلعبكونكرباسمبريطانيافىالبندقويعرف

وربطهاالبندقةفيثقببعملكونكر،تسمىلعبةالأطفال

نحوكونكروتصويبطرففىكبيرةعقدةبهبخيط

آخر.كونكر

الأشجارمنفصائلعدةأمريكاشمالىفييوجد

بقعةبهاالبندقةلأنالاسمهذاوتاخذ.الظبيعينتسمى

أكبرهيالحلوةالظبيينوشجرة.الغزالعينتشبهباهتة

أزهارولهام27ارتفاعإلىلتصلتنموفهي،الأنواع

صفراء.

.الشجرةأيضا:انظر

إحدىالكستنائيةالأسماك.الأديدماك،الكسثئافية

العذبة،المياهفيتعيمقالتيالبحرجرادأسماكأكبر

الأسماكوأحجامألممتراليا،غربيبجنوبوتوجد

حتىالرأسمنملم385إلىيصلاهسمجلةالكستنائية

متولمسطولكنكجم72.إلىوزنهاويصل.الذيل

بالنباتاتوتتغذى.ذلكمنأقلعادةأحجامها

فيوتوجد.والميتةالحيةالأحجامكلمنوالحيوانات

فيسلالتهاأيضاوتحفظ.الدائمةبالأنهارالطبيعيةبيئتها

وتلائم،الغربيةأسترالياغربيجنوبفيالسمكيةالمزارع

سجيدةأنهاكما،بسرعةتكبرلانهااسممكيةالمزارع

.المذاق
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الكسر

لاشغالباالأشياء،تقاسوعندماما.شيءمنحزءاوو

اتنينبينماكتابيزنفقد.كاملةوحداتالناجيساوي

أحجلوكسراي!صنكيلوحرامينعنزادفما،ممجموثلاثة

سمأزا01ب!!حةأهطوأ!يتراوحأنويمكن.جرام

أطسنتيمتر.كسرازائداسما01طولهافيكون

جزاءالأمنعددإلى3وحدتقسيمامنالكسورتنتج

الأجزاء.امنعددأيإلىالوحدةتقسيماويمحن.المتساوية

علىبالضرورةتحص!فلر،قطعتينإلىعصاكسرتفإذا

نأعليكللعصا،نصفينعلىوللحصولللعصا.نصف!ت

الطهوأ!.متساويتيلقطعتينتكسرها

عددينش!طعلىعدديةبصورةالكسورتكتب

أضحو:اعلىخطيفصلهما

ا!12

الأحزاءاعدد،الحسابشيعموفا،الحسرويمث!!

!االأجزاءاعددأوما،شىءلهاقسمالتيألمتساويةا

ال!سسر2يمث!!،المثالمعبي!!علىالاعتبار،فيأخذت

ية.متسارأجزاءخمسةإلىقسمشيءمنجزءين

عنالتعبيرألأج!أيضاالكسرصيغةتستخدم

أطتعبيرر.معدلعلىالدلالة3-،نسبةتمثيل2-،قسمة

على2قسمةإلى2ال!صسريشيرأنيمكن،القسمةعن

خمسةعلىبالت!اويالحلوىمنقطهعتينكتقحسيم،ه

قيستاشميت!تب!تمقارنةفهيالنسبةأمامثلا.أشخاص

وأأحصلاإلىجزءاتت!ارنأنأصلنسبةويم!ش.الوحداتبنفس

منمؤأغامناظرةفريقكانإذامثالأ،آخر.جزءإلىجزءا

إلىجزء،هوو،البناتنسبةفت!صنأولاد،وثلاثةبنتين

نسبةوتكود.2أو5إلى2أحص!!،اوهو،الفريقأعضاء

.3أو3إلى2آخر،كجزءالأول!د،اإلىكجزء،،البنات

إذاقياسياأومنطقياعددا،اشياضياتفيعددأييسمى

انظر:.صحيحينعدديننسبةش!سلعلىكتالتهأمكن

كنسبةالنسبيةغيرالأعداداحضالةيمكنولا.النسبة

صحيحين.لعددين

دائرةمحيطنسبةبأنهيعرفالذي)باي(طفالعدد

ال!شمعرولكن.نسبيغيرعددهوقطرها،طولإلى

فىاستخدامهايم!-تباي،أطعددتقريبيةقيمةيعطي

بينالعلاقةشهواطعدأ!أماباي.طانظر:الحسابات

يم!ش،المثالاسبيلعلى.مختلفةبوحداتقيستاكميتين

كلفيهدفينبمعدلأهدافايسحلأنسلةكرةلفريق

اللعب.مندقائه!خمس

مرتبطة.جدأصلكسورالختلفةوالا!عتخداماتزالمعاني

فهمعلىالكسورمعانيأحدفهميساعدماوغالبا

علىالمقالةهذهوتركز.بسهولةالأخرىالا!شحدامات

استخدامفيوتنظركل،منحصأجزاءالكسورمعنى

.الحسابفيأعسورا

الكسورعنالتعبير

عددمنمسمياتهاالكسورتشتق.بمالكلماتالعير

الكاملة.الوحدةإليهاقسمتاكتييةالمتسارالأجزاءا

الأجزاءعلىللدلالةخاصةألممماءأطعةافىوتوجد

جزءينإلىالوحدةتقسمعندماأضاتجةاأس!سسريةا

أجزاءعشرةحتى..أو.أربعةأوأجزاءثلاثةأوورنمتسار

متساوورنجزءينإلىوحدةتقسموعندما.متساوية

أجزاءثلاثةإلىتقسموعندمانصفا،جزءكليدعى

وخمعساربعاوهكذا،ثلثاجزءك!يدعىشيةمتسا

وعشرا.وتسعازثمنازمسبعاوسدسا

الأجزاءمنفأكبرحبرأعددإلىأ!حدةاقسمت:!طما

إلىوحدةقسمتوإدافأصغر.أصغرالحزءأص!تالمتسا:ية

وإذاخمسا.الواحدالجزءيكونيةمتساوأحزاءخمسة

الجزءيكونمتساويةأجزاءعشرةإلىذاتهاالوحدةقسمت

الخمس،منأكبرالعشرأنيبدوقدنهومبنعشرا.الواحد

الخمس.نصفيساويأعشراأنإلا

مراتعددعلىالكسرتسبقالتيالعددكلمةوتدأط

تمثلأسداسخمسةمثلا،لالاعتبار.المأخوذةأس!صسراأجزاء

ومشةما،شيءلهاقسمالتيالستةالأسداسامنخمسة

وأنمتساويةأجزاءلستةقسمتوحدةأنتعني3!أسدا

ستةفإنوعليهالاعتبار.فيأخذتالستةالأسداساجميرء

أسباعسبعةوبالمثل.كاملةواحدةحدةرتساوي3!أسدا

واحدا.تساويجميعهاوهكذا،أتساعوتسعةأثمانوثمانية

،عدديبشكلالكسورتكتبعندمابالرموز.التعبير

وهو.ا!لقام،الثانيأو،الأسفلفيالموجودالعدديسمى

المتساويةالأجزاءعددعنويخبر،لالاسمال!سسريزود

فىالموجودالعددويسمى.الوحدةلهاقسمتاكتي

والمقامالبسطعلىونطلقالبسط،الأولأو،الأعلى

الكسر.حدي

عشريةأكسورا14،17،5مثل،أسكسوراتسمىر

نفسهافيمضروبة01أو01مقاماتهاالتيال!صسورأي

كتابةالعشريالنظامبامشخدامويمكن.الراتمرعددا

قيمةتكون،النظامهذاوفي.مقامبدودامحشريةاال!صسور

التيتلكمنمراتبعشرأصغرالرقمفيعشريةخانةكل

الفاصلةيمينإلىالموضحإلأولفمثلا.مباشرةيسارهاإلى

إلىوالثاني،العشرةأجزاءأوموضئالأعشارهوالعشرية



الكسورمصطلحات

العدد.لمسعلىوالمقامالبسطقس!ةالاختصار

كليقلبحيثلهمكافئآحركسرإلىتحويلهيعنيكسراختصار

قيمةتظهلوأحش.الأولالكسرفيلظير!ماعنوالمقامالبسطمن

القديم.الكسرلقيمةمساويةالجديدالكسر

في2العددمثلالكسر.فيالخطأعلىالمكتو!الحددهوالبسط

أخدتالتيالأجزاءعددإلىالبسطويشير2الكسر

بالاعتبار.3

سبيلفعلى.قيمتهفيوليساممراشكلفيتغيير!عنيالكسرتحويل

أجسطامىكلبضر!وذلك8إلى4تحوإطيم!ش،المثال

621ت2فيوالمقام

واحد.للعددأخرىصيغة2ال!صسر280،)

و6221

مقامه.أوكسربسطعلىتدلكلمةالحد

مثل3المتكافئةفالكسورالكسريمثلهالذىالعددهيالكسرقيمة

العدد.نفسوتمث!!القيمةنفسلها6و

كسر3فمثلا،.مقامهمنأصغربسطهكسرهولمحقيقيكسر

.4منأصغر3لأنحقيقي

الخاناتعددويدل.المائةأجزاءموضعهوالفاصلةيمين

الأجزاءعددعلىالعشريالنظامفىالمستخدمةالعشرية

الموجودةالأرقاموتمثللها.قسمتقدالوحدةتكونالتي

المأخوذةالأجزاءوحداتعددالعشريةالخاناتفي

بالنظاكلعشريالكسركتابةيمكنمثلا،بالاعتبار.

مائةمنجزءاوعشرينممبعةوكتابة.7،الشكلعلى

إلىالكسورتحويلعنمعلوماتعلىوللحصول.،27

.العشريالنظامانظر:كسور.إلىوالعشريةعشرية

المتكافئةالكسور

البسطاختلفإذامتكافئانإنهماكسرينعننقول

منذاتهالجزءالكسرانيمثلبينما،المقاموكذلكفيهما

الكسر2لرمزمختلفةمعانى

المعنىنوع

271الكسر

متلا:.مهأكرأومقامهيساويبسطهكسرهوالحقيقيغيرالكسم

حقيقين.غيركسرالى

وكسرصحيحعددمن!كونعددهوكسريعدداومختلطكسر

.42ممل

فالكسكلاهما،أوكسربسطهأوكحسرمقامهكسرالمركبالكسر

مرك!.كسر2ه

مضروبة01أو01مقاماتهاتكولىأضيااعسوراهيالعشريةالكسور

.المراتم!عددانفسهافي

فينظيرهعنمنهاكلومقامسحطيختلىكسورالمتكافئةالكسور

الكل،منالحزءنفمي!عنتعبرجميعاأنهاغير،الأحرىالكسور

.متكافئان1،2الكسران،المثالسبيلفعلى

كسورصنقول.ذاتهءالتىأوالمشا2ركةيعني،الحسابفي،اللشترك

متترك.مقامذاتءإدها،أمثل،المقامنفسلها

يكود2الكسرففيالكسر.فيالحطتحتالمكتوبالعددهوا!لقام

.3الكللهاقسمالتيالأجزاءعددعلىالمقامويدل3،المقام

كسورعدةالتاليةالصفحةفيالرسمويوضح.الكل

متكافئة.

مختلفاكسورعدةفيالبسطيكونأنويمكن

منالجزءلنفسممثلةتبقىالكسورأنغير،المقاموكذلك

كسوراالكسورهذهمثلوتسمى.الكاملةالوحدة

كسريةأجزاءإلىقسمتوحدةويوصإلرسم.متكافئة

كسريةلأجزاءمجموعاتعدةأيضاويوضح.مختلفة

منالجزءنفسعنأيعبرفمثلا،4و3و2دمكافئة

منأو2رب!نمنمؤلفةمجموعةعنهتعبرالذيالوحدة

2الكسورتكونالسببولهذا."أأعشار،خمسة

متكافئة.15و2و

بكلماتالكسررمز

جزءكسري

القسمةحصة

المعدل

جزءي!منهاوأحذلامتساويةأجراءخمسةإلىماشيءمنوحدةقسمت

شيئينأشخاصخمسةيقتسمعمدماواحدشخصحصة

محتلفة.بوحداتقيستاآخرلوعمنكميةإلىمالوعم!ل!صميةمقاللة

نوعيةلكلاصقياساوحداتإعطاءويح!

.كسريلرمزأحياناالقياسوحدةتعطى

خمسان

ه3أو5-2أوحمسةعلىمقسومااثسان

كلم.خحسةلكلالوقودمنلمراد

كيلومترلكلولصفلتراد

لتر12

كحلو!قر2

حمسةإلىاشانالنسبةالطريقةبنفمي!قيمستاآحرلوعمنكميةإلىمانوعمنكميةمقارلة
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الكسورعنالتعبير

بالكلمات

متساحرءي!إلىوحدةتقس!عدما

وهكدا.تلثاللوحدة

متساويةأحزاءثلاثةمنحرءكلولسمىنصفا.حزءكلسمميوي!!

رحدة

"رحدة!ور

وحدةتلت

حده.رلع

!وحدةسدس
وحدةسمع

تمرحدة
وحدةت!ع

عر:حدة
الوحدذسحرءاعشرأحدسحرء

وييرمتساحرءي!

متسازيةأحراءاضلاتة

يةتسا"أحراءالأرسة

يةتسارهـاءألحمسة

يةو!تساحراءألستة

مكساويةأحزاءلسعة

متساويةأحراءلتحاية

قساويةأحراءاخسعة

متساويةأحراءأ!ترق

متساوياحرءاكرالأحد

معأدالم!صنالكاملةالوحدةمنالجزءقارنتوإذا

الط!ول.نفسلهماأنترىأنأمكنك،لربعينالمكونالجزء

متساوي!ت،جزءينإلىالأصليةالوحدةيقسموعندما

مساويا\الجديدينالجزءينهذينمنكليكون

أسداس!ثلاثةأنأيضاالشكلويوضيع.الوحدةكامل

أثمانأرلعةوأن.متساويةأقسامثلاثةإلىقسم1تعادل

وهكذا.،متساويةأقسامأربعةإلىقسمأتعادل

أحزاءمنمزيدإلىكسرإلىجزءكلتقسيمويعادل

نفصفيالكسرذلكومقامبسطضربعملية،متساوية

بسطه،للأولمكافئكسر،إلىيؤديوالذيالعدد،

.الأولال!سسرومقامبسطمنأكبرومقامه

علىلتحصلواحدعددعلىكسرومقامبسطأقسم

الكسرومقامبسطمنأصغرومقامهبسطهمكافىءكسر

55؟=2-؟أ.ال!ول

فيأصغرأعدادذيمكافئكسرايجادعمليةتسمى

عداعدد،يوجدلاعندماالكسر.اختصار،والمقامالبسط

فيقال،عليهوالمقامالبسطلتقسيماستخدامهيمكنالواحد،

الحدود.لأدنىاختصرقدالكسربأن

الكسورمقارنة

يأمعرفةبسهولةيمكن،كسرينمقاماتحساوىعندما

يشمللأنهالأكبرأجسطأذوهوفأكبرهماأكبر،ال!سسرين

.الوحدةنفسمنأكثرأجزاء

ذاته.الشيءمن3منأكبرما،شيءمن5فمثلا

يأتحديدصعوبةفتزدادالمقاماناختلفإذا7أما

كسورإليالكسورتحويليلزمعندهاأكبر.الكسرين

.المشتركا!لقامإيجادبعمليةيسمىماوهومت!!افئة،

أحزاءإلىكريحرءكتقسيمهوالمتكافئةالكسورلإيجادالضرب

عنيعبروهذا،3يعطى3في1ومقامبسطضرل!!حتلا،أصعر.

تقسيمعمليةالعمليةهدهوتعادل102يفعلكماالكلمنالحزءلمممر

وية.!تساءجراأثلاثةإلى2

!

!-أ*3-؟

ك!2263

!!

؟-3*3-؟
ك!123!44

9/112!
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ضربهوالمشتركالمقاملإيجادالسهلةالطرقوإحدى

.مشترككمقامالنابخاستخدامثمالاخرفيالمقامينأحد

اضربأكبر،3أوأالكسرينأينحددكيمثلا،

،1-74*2المشترئرالمقامأنلتجدببعضالمقامين

مكافئكسرإلىتحولهكي7في2ومقامبسطأضرب

.41-2*7لأنلك3وله،

6--2*3وعليه7*2-14،-؟*

4174؟أ-77أك!وعليه214*7-14،-؟ك!7أ

1741مساويا2ويكون،6مساويايكون،وعليه

منأكبرولأن
فيكون16

!مأكبر

!؟آصا

كأت

الكسور""احتزألعليهاويطلق،المتكافئةالكسورلايجادالتقسيم

تحميعهذه،وتشبه.3يعطي3على291ومقامبسطتقسيممثلا:

تساوي.1أ2ثلاثةمنهاكلفيمجموعاتثلاثشكلعلى112تسعة

ثلاثةمنمحموعةكل

المتكافئةلكسورا

وحدة2تفئامكا!

الوحدةمنالجزءلنفصممثلةتبقىالكسورأنغير،المقاموكذللث!حتلفاكسورعدةفيالبسطيكونأنيمكن

مختلفة.كسريةأجزاءإلىقسمتوحدةالرسميوضح.متكافئةكسوراالكسورهذهمثلتسمى.الكاملة

منالجزءنفسعن2يعبرفمثلا.ووأدمكافئةكسريةلأجزاءمجموعاتعدةأيضاويوضح

تكود،السببولهذا.1أعشار،خمسةمنأو2.2،ربعينمىمؤلفةمجموعةعنهتعبرالذيالوحدة

متكافئة.كسوراأو2وأالكسور

وحدة4تفئامكا!وحدة3فئاتمكا!

وحدة

!أ

أ؟،-7،،--،ت-ى-خ+-خ،-7-عل!،-غ/:1تر7؟4؟غ-لأ-شب؟ش،،!ىخغبز!،-حمين؟!كييمحه!شء؟!ء؟؟ط7-ط+-؟

----و-7--؟-3ط؟-ظ-،خقيقييمت7--كايح!؟لايخ/-!،!س؟ء
3--ء ---7لا-،-!-----جز-س2بر!؟،تجغ؟فئنر+--*--ء

4444

أ!11!

?555

6661تر-!،ح-،ث-خترقيخ7!لاتمئيش----ثر،-7لا!د؟كأ-غ!إ،غ!آ،،-؟-!في!كيوكأ-!؟!إ؟ئر-!7،كأل!ص،!حب
لأ،--ؤ---،-7/م؟-بر-خو،-فيتر-في-ء،!بنيئس!؟،بم-!رز،؟؟ثبه!

7777777

فى8ا!فىفىفى8فى

111س7---+حم!؟!لم!ي!خبم-ع-ط،؟؟دو!-!!-7----؟،؟-ؤ-؟3-7-عير
!أىث-7!-ل!7-*؟بر*ئرر،كا--لآج--برط-*!بهحغ!!عغ!ب-يم؟+رجثنحيمص-ل!-

9!!11-،--س--؟؟رسء--!!7!-لأ-؟-!خ؟7صئن،؟ش-؟يمبقئكا-بز/؟ى!-!/-!ير!!

أ\!!ا!ا!ا!أ\7!---!0-لا-أ\--ط---+--0

أ\%ا"11"أ\!1أ\1-ور!!1

1111111----ءتم--أبخ؟-73-ل!-ا!ظافي---!ملم؟شقيشلمف!-فيش-3!ث!ظ

122122121212لإح-؟!--،-؟-كاكأ!ءل!!ه!حؤو!س؟كا؟بهج!ع!-خ-س

،-و--ى؟لأ-يرلأ؟؟-حمتيمج،-3؟--!لايئجع؟3،،لآط،كا؟لا+
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علىمشتركمقاملإيجادالطريقةبهذهالتفكيرويمكن

الكسربمقامكسركلومقامبسطضربعمليةأنها

الاخر.

الحسابيةالعملياتفيالكسوراستخدام

فقطبهاالقياميمكنعمليةالكسور.وطرحجمع

المقاماتتكونوعندما.المقامنفسللكسورتكونعندما

يم!شإذ،الكلمنمتساويةأجزاءإلىتشيرفهيمتساوية

طرحويمكنأسباععلىلتحصللأسباعأسباعجمع

جمعيمكنلاأممن.أثلاثعلىلتحص!!أثلاثمنأثلاث

أولأالقيامدونأسباعمنأثلاثطرحأو،وأثلاثأسباع

اللإضافية.الحساباتببعض

،المقامنفسمسبقالهماكسرينتطرحأوتجيمكي

تغييردون،البسطمنالبسطاطرحأوللبسطالبسطأضف

كسريفىالمقامنفسهوالجوابفيالمقامسيكون،المقام

الإجماليالعدديتغيرالكسورطرحأوجمعوعند.المسألة

يتغير.لاالأحزاءهذهمنكلقياسولكن،الكسريةللأجزاء

،مختلفانمقامانلهماكسرينتطرحأوتجمعكي

يكونبحيثلهمتكافئينكسرينإلىالكسرينأولاحول

ثم،التاليالمثالفىكما،مشتركمقامالجديدينللكسرين

اطرخ.أواجمع

الأعدادضربالكسورضربيشبهالكسور.فرب

.الضربمعانيالجفأحدتكرارويمثل.الصحيحة

.4منمجموعاتثلاثأو4+464تعني4*3

مجموعاتثلاثأوأ+أ+تعني382

2.انصمافثلاثةأو،من

الموجبةالصمحيحةالأعدادضربحالةفيالنابخيكون

ضربحمالىفيالنابخولكن،الأصليينالعددينمنأكبر

وذلكالأصليالكسرمنأصغريكونكسر،فيكسر

منه.جزءمجردعلىتحصللأنك

منأ2أ+مى3+أمن+3أمن3تعىح!34

من34أو،أحماسأربعةمحموعةس3أو

عنالناتجةالأجزاءتلكمنأجزاءأربعة4الكسريمثل

المسألةوتعنى.متساويةأجزاءخمسةإلىوحدةتقسيم

الأربعة.الأخماستلكمنكلمن3أخذ4*-

متساويةأجزاءثلاثةإلى!بتقسيمأدنجد-أننستطيع

خمسةإلىواحدةوحدةتقسموعندمامنها.اثنينوأخذ

الخمسةالأجزاءهذهمنكلوتقعمسم،1،متساويةأجزاء

قدالأصليةالوحدةأنفنجد،3،متساويةأجزاءثلاثةإلى

دامن3يكونوعليه،115متساويا،جزءا51إلىقسمت

الأخماسمنكلمن!اثنينأخذناوإذا.هو

.8أو41د2علىثحصل،الأربعة

بسطفيالأولب!طاضرب،كسرينتضربوكى

فىالاولمقامواضربالجديد،البسطعلىلتحصلالثانى

الجديد.المقامعلىلتحصلالثانىمقام

.للضربآخرمعنى-العرض*الطول-المساحةوتمثل

هوعرضاسم3أبعادهالبطاقةالإجماليةالمساحةوتبلغ

ويمكن2.سم15أو2،سمك!ه()53،فى3أوطولأسم

مساحة.عنتعبيرأنهعلىالكسورضربإلىالنظرأيضا

قياساتهمستطيلمساحةعلى4*3يدلأنيمكنفمثلا،

تشتمل.الطولفىوحدة4والعرضفىوحدة

منثمانيةعلىوحدة4فيوحدة2منالناتجةالم!احة

تكون،وعليه.المربعةالوحدةلكاملالمتساويه؟جزءا51اد

الوحدةكاملمساحةمنأه8مساويةالمستطيلمساحة

بوساطةوجدناهالذيالجوابنفسهوالجوابهذا.المربعة

للكسرين.المقامفيالمقاموضربالبسطفيالبسطضرب

سهولةأكثرالكسورضربجعلالغالبفيويمكن

كلبقسمةالاختصارويتمبالاختصار.أولابالقيامو!لك

لقسمةمماثلوهو،نفسهالعددعليوالمقامالبسطمن

شيئا.النتيجةمنيغيرلاالذيالامرواحد،علىالكسر

الحدودوأكتبالقديمةالحدودعلىأشطبتختصر:عندما

وذلك7،اداختصاريمكن،التاليةالمسألةوفي.الجديدة

6اداختصارويمكن7،علىوالمقامالبسطمنكلبقسمة

:2علىبالقسمة8واد

ر!كر

!لا

القسمةمسألةكتابةإعادةيمكنالكسور.قسمة

.ضربكمسألة

63.=؟*9أو"؟63فىتوجدتسعة"كمتعنى63:9

092=3*3أو؟092فييوجد3كمتعحى02-4

الشكل:علىالثانيةالمسألةكتابةإعادةيمكن
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لتقسيمأنهالأصليةالمسألةمعالمسأ4لة50هذبمقارنةنرى

للحصولالبسطعلىالبسطتقسيمعلينايجب،كسرين

للحصولالمقامعلىالمقاموتقسيمالجديد،البسطعلى

الجديد.المقامعلى

إلىتصللاالقسمةئلمعمن!كثيرا!من2نفإ2،ذلكومع..

على5تقسيمحتىولا3،على2تقسيميمكنفلا

إعادةللكسور،كمعنىالقسمةباستخدام،نستطع7.

عننقول.مركبكسرشكلعلىالأصليةالمسألةكتابة

مقامهكانأوكسرابسطهكانإذامركبكسرأنهكسر

معا.الاثنينكانأوكسرا

البسطكسريبضربالمسألةهذهتبسيطويمكننا

بأنهالكسرمقلوبويعرف.المقاممقلوبفيوالمقام

الكسرفيبسطاوالمقاممقاماالبسطجعلعنالنابخالكسر

كسرايضربحاصلأما.3هو7فمقلوب.الأصلي

الواحد.فيساويمقلوبهفي

بمقلوبمركبكسرومقامبسطمنكلوضرب

وتنتجواحد.فيالمركبالكسرضربكمثلهومقامه

واحد.ومقامهبساطةأكثرمكافئاكسراالعمليةهذه

ححي27

3*5

ك!37

3*7

7*27*2

ك!53ك!53

121

21

.7بمقلوبمضروباوأ،7*2-7ة2،وعليه

الكسر.بمقلوبالضربكسرعلىالتقسيمويعادل

الحقيقيةغيرالكسور

المقاممنأصغرالبسطفيهيكونالذيالكسريسمى

البسطفيهيكونالذيالكسرويسمىحقيقيا.كسرا

وجميع.حقيقيغيركسرامنهأكبرأوللمقاممساويا

واحد.علىتزيدأوتساويقيمةذاتالحقيقيةغيرالكسور

منالناتجةالأجزاءمنجزءا27عن27الكسريعبرمثلا،

الوحدةإنحيثمتساويا،جزءا022إلىوحدةتقسيم

المتساوية،جزءا2.ادمن02علىفقطتحتوي،الكاملة

عنيزيدوهو.واحدةوحدةمنأكبر27يكونأنفيجب

7002بواحد

على27الحقيقيغيرالكسرقيمةكتابةأيضاويمكن

يجمعالذيالعدد،هذامثلعلىويطلق.71الشكل

فيالتفكيرويساعدمختلطا،عدداوكسرا،صحمحاعددا

غيرالكسورتحويلكيفيةفهمعلىللكسورالقسمةمعنى

الكسركتابةإعادةيمكنمثلا،.مختلطةأعدادإلىالحقيقية

.3على62كقسمة236

اكتب،حقيقيغيركسرإلىمختلطعددلتحويل

قيمةمثلاجمع.مسألةشكلعلىالختلطالعددأولأ،

الثانية،الخطوةأما،2+5تساوي25الختلطالعدد

يأكتابةويمكنكلسر.شكلعليالطحيحالعددفكتابة

الصحيحالعددباستخدامكسرشكلعلىصحيحعدد

كتابةهيمكنوبالتالى.كمقامالواحدواستخدامكبسط

علىالصحيحالعددكتابةبعدأوجد،.الشكلعلى

اجمع:ثمالمشتركائقامكسر،شكل

=137ئم+أ3-+صا؟:=أشا+أ=5ئم

الصحيحالعددبضرب،مختصرةبصورةالعمليةتتم

الكسربسطإلىالضربحاصلجمعثمالكسربمقام

ذاتهويبقى+المقامجد+يد.كبسطالمجمعوكتابة

بكتابةالبدءيمكنمختلطةأعدادطرعأوجمعوعند

الأعدادتطرحأوتجمعثمجمع.كمسالةالختلطةالأعداد

الكسور.عنمنفصلبشكلالصحيحة

+9=9

+4=4

+9=

+4=

3*ه

كره8

كو28

ك!58

+9=

+4=

04+13

31

0134=
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لفربطريقتان

الكسور

كسرأخدثمومن،صعيرةأحزاءإلىالوحدةكامللتقسي!4*المسألةصاليصر(على)أسف!ىع!المتمك!!يعمر

بمثل.المساحةبدلالةأصكحموراضر!فيالنظربمكنكيم!اجسار(اعلى)أسفلويوصئالشكلالأجراء،هدهم!

.العرضالآحروالضلعاهسشطي!طلكبيرطولطأصلاعهأحديكونأكر،لمستطجلكسراالمطهللالمستطجل

منالأحماسمن4تقسيم4*3العبارةتعحىأنيمك!

مسها.كلم!حزأينوأحذأجزاء3إلىالوحدة

أ-وحد--

!

11ا!ا1111
دد-313دد2!دا

!ك!4-

4-4-)113(ححسد3

185-3:4!اطههدت!صر

أعدادطرحتتضمنالتىالمسائلبعضتظلهذاومع

تعقيداأكثر،مختلطة

3-8!4=

8-8+3-8+غ:85+155-ئج

ك!3=4+6ح!؟=42+4=4

نطرحهالأعدادأنتاليةكحطهوةالطبيعيومن

منلم5طرحيمكنلاولكنال!صسور،نطرحثمالضحيحة

الاعلىالكسرنجعلأنال!صسورهذهلطرحيجبإذ،

.8ادمنأباستعارةذلكتحقيقويمكن.الأسفلمنأكمر

نستطيعثمالصحئلأ.العددفيصبحبذلكقمنافإذأ

ثمومن5إلى،15الشكلفي،أالمستعارالعددجيم

أء51الكسور.طر!

82+7ءهأ+أ+7-ءأ+أ+8+51-7

34164+-ه4+16-

مساحةأو4في3دمساحةسععى4*-للعبارة

.عرضوحدة4وطولوحدة3لهمستطجل

-طولوحد--أ-

،

عرصإط

ا!ساحة-ا!رص-اكوا!أخرا

اكتطيإ(لىالأحراءا)عدد4ك!2

حدي(إا!طط-مميالأحراء)عدد؟ك!=53ش-ك!3%5

مرسة.هـحدةس8-

غيركسورإلىحولهاكسريةأعدادتقسيمأوولضرب

كالمعتاد.اقسمأواضربثما.حقيقية

تاريخيةنبذة

اممتخدم،مضتسنة0004منأكثرقبل

تقسيمعنالناتجةالكسورالبابليينقدامىمنالفلكيون

هذهمنجزءكلتقسيمثمجزءا،06إلىوحدة

النظامهذاومازال.وهكذاجزءا،06إلىالأجزاء

بالدقائقالزواياقياسوفيالزمنتحديدفيبهمعمولأ

ني.والثوا

اخترعالإسلاميالعالمفيالعلميةالنهضةوإبان

حسابلتسهيلطريقةوالمسلمونالعربالعلماء

بنالسموءلبذلكقاممنأولوكان.الستينيةالكسور

عرضفقدام(.175هـ،057)تالمغربييحيى

العشريالنظامعلىتقومالتىالجديدةالطريقةالسموءل

منجاءثم.الهنديالحسابفىالقوامىكشابهفي

فيالسموءلطريقةفطورالكاشعىالدينغياثبعده

اخترعالذيهوأنهذكروقد.الحسابمفتاحكتابه
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يجهلونالذينللأشخاصالحسابليسه!!الكسور

الستينية.الطريقة

ساعدواالذينالمصريونالرياضياتعلماءوامشخدم

مضتسنة0004منأكثرقبلالأهراماتبناءفى

هذهمثلوتسمىفقط.أالبسطفيهاالتيالكسور

استخدامعلىالاقتصارأدىوقد.وحدةكسورالكسور

الأجزاءعنالتعبيرضرورةإلى،فقطالوحدةكسور

عن3يعبرمثلا.مجاميعشكلعلىالأخرىالكسرية

.أ+أالشكلعلىالوحدةكسوربدلالة

عنالقدامىا؟غريقكتبسنة2...وقبل

فىوالمقامالأسفلفيالبسطفيهيكونبشكلالكسور

بدأواوقد.بخطوالمقامالبسطبينيفرقواولم،الأعلى

فيالبسطفيهيكونبشكلالكسوربكتابةبعد،فيما

الرياضياتعلماءأخذوقد.الأسفلفيوالمقام،الأعلى

اليونانبنمنالكسوركتابةفيالطريقةهذهالهنود

القدامى.

منأجزاءالعربفتحالميلاديالثامنالقرنوخلال

كتابةفيالطريقةوهذهالعشريالنظامهناكوتعلمواالهند

ذلك،أعقبتسنة003خلال،العربنشروقدالكسور.

وأسبانيا.إفريقياوشمالىآسياغربيفيالمعلوماتهذه

في،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرخلالونشرت

الكسوراستخدامشرحتالحسابفيكتبعدةأوروبا

منكبيرعددبدأ،الكتبهذهنشروبعد.العشريوالنظام

العملياتإنجازفيالكعسوراستخدامفىالأوروبيين

اليومية.الحسابية

يمالتعاملفيالأكثرعلىأليومالكسورتستخدم

نظامفيأخرىومقاييسوالأرطالوالاكوابالإنشاءات

عداالبلدانمعظمتستخدمهذا،ومع.الإنجليزيالقياسات

والمقاييعر.الأوزانفىالعشريالنظامالمتحدةالولايات

والتيأمحشريةاالكسورللقياساتالمتريالنظامويستخدم

البسطاستعمالمنأكثرالعشريةالفاصلةباستعمالتكتب

.المتريالنظامانظر:.والمقام

تحلكانتالتىالمسائلمنالعديدفإنوكذلك

وأصبحت،والقلمالورقةوبالمشخدامالكسورطريقعن

عنتعبرالتيالإلكترونيةالحاسباتباممتخدامتحل

فإنالتغيراتلهذهونظرا.العشريبالنظامالكسور

تظلهذاومع.يومبعديوماتقلالكسورأمشخدامات

المعدلاتعنللتعبيرمهمةأداةالكسريةالصيغة

وفىالجبرفيأهميةذاتتظلكما،والقسمةوالنسب

الأعدادلكتابةكطريقةالخاصةالرياضياتفروعبعض

النسبية.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النسبةالتنالس!

المئويةالنسبةعلم،الحساب

العشريالنظامالمنطقىالعدد

والمسلمينالعربعندالعلوم

الموفوععناصر

الكسورعنالتعبير-1

بالكلماتالتعبير-أ

بالرموزالتعبير-ب

فئةالمتكالكسورا-2

الكسورمقارنة-3

الحسابيةالعملياتفيالكسوراستخدام-4

الكسوروطرحجمع-أ

اعسوراضرب-ب

الكسورقسمة-ج

الحقيقيةغيرالكسور-5

تاريخيةنبذة-6

تمارين

هكتار.ربعمساحتهاالأرضمنرقعةعلىهندبيتيقوم-ا

الهكتار.أثمانثلاثةمساحتهامجاورةأرضرقعةوالدهااشترى

معا؟الأرضرقعتيمساحةما

!موأحدكوبإعداد!يالقهوةمنملعقة4ليلىتستعمل-2

ستةإعدادفيتستعملأنيحبالقهوةمنملعقةكم.القهوة

؟القهوةمنأكوا!

طولمتوسطويبلغ.بالحوالمسافاتقياسبدريستطع-3

عرضا.حطوات6وطولأخوات7غرفتهوتبلغ.مخطهوته

بالأمتار؟عرضهاوكم؟عرفتهطول!كم

التمارينأجوبة

.م24،م45)3(ملعقة21)2(هكتار.8(1)

النسبةالكسربمبمالقسمةانظر:.العشريالكسر

المئوية.

وهناكبكسر،الإنسانعظامأحدإصابةالعظامعسر

الكسر،هيالشائعةوالأنواعالكسور.منأنواععدة

والكسر،المضاعفوالكسر،المركبوالكسر،البسيط

ففى.اللولبيوالكسرالخضراء،العصاوكسر،المفتت

الجلديتمزقلاولكن،العظمةتنكسرالبسيطالكعسر

وشمزقالعظمةتنكسرالمركبالكسروفيفوقها.الذي

ويعنيقائما.العدوىويصئخطرفوقها،الذيالجلد

بينما،العظمةفيكسرمنأكثرهناكأنالمضاعفالكسر

وفى.تهشمتأوتشظت،العظمةأنالمفتتالكسريعني

العظمةمنجزءفيالكسريكونالخضراءالعصاكسر
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اللولبىالكسرأما(.جزءينإلىتنفصلأن)دونفقط

الفتل.بقوةالعظمةكسرمنفينتج

عظامأنغيرالأعمار.مختلفمنالناسعظامتنكسر

أصشباب.اعظاممنأهض!تكونالسنكبارالأشخاص

وقتإلىوتحتاجأكبربسهولةتنكسرالسنكبارفعظام

تلتئم.كيأطول

.طرقبعدةالكسوراستكشافالأطباءويستطيع

الكسر.منطقةفيلينأوحرح،أوألمهناكيكونفعادة

تتحركوأحيانا.أصلمنافيوتغيرورمهناكيكونكما

صوتويدلظاهر.تشوههناكويكونالجلدتحتالعظمة

صوتزالطقطقة.العظمةفىكسرعلىغالباالطقطقة

م!صسورةعظمةنهايتاتحتكعندمايحدثخشنصرير

فيهايمكنلاحالاتهناكولكن.ببعضبعضهما

وتحتاج.السينيةالأشعةاباستخدامإلاالكسراكتشاف

المكسورالجزءيتوقفأنويجب.طبيةمعالجةإلىالكسور

المتاحة.المساعدةتتوفرحتىالحركةعنالجسممن

الأولية.الإسعافاتأيضا:انظر

غربيشمالفىيوجدمهمطبينباتالكسكارة

شجرةش!ولفيالكسكارةوتنمو،المتحدةالولايات

الخصبةالأرضفينموهاويكثرم،.57بارتفاعصغيرة

إلى8بينمااجيضيةاأوراقهاطوليبلغوقد،الرطبة

الخضراءالأزهاراوتنتج.مستقيمةعروقولها،سما5

.بالتوتشبيهةسوداءثماراالصغيرة

وتستخدم،النباتهذاقلفمنتستخرجمادةهناك

تقشيرويتم.الإمساكلعلاجأومسهلةأدويةصناعةفي

تموتثم،ومن،الشجرةوأغصانجذعمنالقلف

دونسليماجذعهاوبقيالشجرةقطعتمإذاأما.الشجرة

وفروعبراعمإنباتمنتتمكنالجذورفإنبقلفهامساس

البذور.منالكسكارةزراعةويمكن.جديدة

-

لورقة

وصيفاشتاءالشحرةش!ررافةالقلص

منويستحرح،لالتوتلتسيهةسوداءوتماربيضية،أوراقللكسكارة

دواء.تستحدممادةقلفها

والحزرالحديدةوغيياأستراليالييعيعته!تدىحيوادالكسكس

القشور.وتغطيهأحشعراسحالديلهسالأسف!الحرءاها.رةالمجا

الطرففيالأشمجار،فييعي!شثديحيوانالكسكس

سولاويسيوجزرالجديدةغينياوفىأسا،أسترامنالشمالي

.سليمانوجزرالمجاورة

لهتقريبا.سم06الذيلباستثناءالحيوانهذاطوليبلغ

يكونقدصوفيفراءولهصغيرتانوأذنانكبيرتانعينان

والجزءمخططاأومرقطاي!صنقدأوأبيضأورمادياأوبنيا

القشور.تغطيهالشعرمنخالالذيلمنالأسف!

الليل.فينشاطهذروةويبلغببطء،الكسكم!يتحرك

الكسكسالأشجار.وأوراق،الفواكهاشئيسىغذازه

الجرابذواتأنثىتلد.الجرابذواتمنحيوان

الجسم.وهزيلالحجمصغيرحيوانا(الكيسية)الحيوانات

أنثىفإن.الجرابياتلمعظمبالنسبةالحالهيوكما

نأإلىبطهاعلىجرابفيصغارهاتحملالكسكس

نموها.يكتمل

أيضاتكتبببيرو.الجنوبيةالإنديزجبالفيمدينةعسكو

المدينةهذهتقع.نسمة003/255سكانهاعدديبلغكزكو.

كانتالبحر.سطحمستوىفوقم/0043ارتفاععلى

فرانسيسكوغزاهاوقدالإنكالإمبراطوريةعاصمةكسكو

كسكووفي.أم533عامالمدينةأمسبانىجنديوهوبيزارو،

بالقربوتقع.والأسبانيالإنكيالطالغذاتالمبانيمنالكثير

فيالقديمةالمدنإحدىبيكشو،ماشومدينةكسكومن

منالمزارعونيؤمهتحاريمركزكس!صالإنكا.إمبراطورية

سياحى.مركزأيضاوهيالمجاورةالمناطق

الكسكيدجبالسدسدة.جبالسلسلةالكسكدد،

شماليمنوتمتدالشماليةأمريكافيتقعجبالمجموعة

جنوبيحتىوواشنطنأوريجونغربيعبركاليفورنيا

!



927الكسلان

جبالغربيالسلسلةهذهوتقع.البريطانيةكولومبيا

،أخرىبركانيةوموادحمممنوتتكون،الروكي

خلالثارتاقمتينعدا،هامدةبراكينقممهاومعظم

جنوبفىهلنزسانتجبلثارفقد،العشرينالقرن

واسعةأضراراوسببأم089عامفيواشنطنغربي

م945.2الجبلارتفاعبلغ،اندلاعهوعقب.النطاق

م.1873لاسينقمةوكانتالبحر.سطحمستوىفودتى

عامفيمرةلاخرثارتقدكاليفورنياشمالىفى

.ام179

ولايةأواسطغربيفيم(4.)293رينيروجبل

كاليفورنياشمالىفيم(31.4)7شاستاوجبل،واشنطن

قمموهناكالكسكيد.جباللمملسلةفىقمتينأعلىهما

واشنطن،فيم(3و175)آدمزجبلمثل،أخرىعالية

.أوريجونفيم(3و624)هودوجبل

حفرتوقد.الجبالهذهعلىغزيرةأمطارتهطل

والصنوبر.التنوبغاباتتغطيهاعميقةودياناالأنهار

وهناكالكسكيد،جبالسلسلةكولومبيانهرويخترق

عبرشقتالتىالطويلةالحديديةالسككأنفاقمنالعديد

وسنوكالمي.الكسكيدنفقاأهمها،الجبالهذه

جبل.هلنز،سانت،جبلرينير،:أيضاانظر

،السودانجمهوريةبشرقيكسلاولايةعاصمةعسلا

معالسودانحدودمنبالقربتقعحدوديةمدينةوهى

استقبالأالمدنأكثرولاتزالالمدينةكانتلذاإرتريا،

سكانمنكبيرةنسبةالوافدونويشكل.الوافدةللهجرة

عامنسمةألف2ه.حوأليعد.دهمالبالغالمدينة

.أم399

تعليميامركراكسلاتعتبرالإدأريةللأهميةبالإضافة

سوقايجعلهامماالقاشخوردلتافيوتقع.للولاية

منوغيرهاوالخضراواتالفواكهخاصةالزراعيةللمنتجات

الغذائية.الصناعاتبعضالمدينةفيوتوجد.المحاصيل

الحديديةالخطوطبوساطةالخرطومبالعاصمةوترتبط

والبرية.

تعيعش،حيواناتعائلةعلىيطلقشائعاسمالكسلالى

الحركة.فيغريبةبطئةبطر!ةتتسم،الجنوبيةأمريكافي

مقلوبةوهي،تتحركفإنهاالألثسجار،بينتتحركفعندما

حيواناتوبإمكان.الفروعمنمتدلية،عقبعلىرأسا

بمخالبهاممسكة،الأغصانعلىبأمانتتعلقأن،الكسلان

فيوهي،النوميغلبهاقدأنهلدرجة،بالخطاطيفالشبيهة

معلقاالكسلانحيوانيظلأنالمحتملومن.الوضعهذا

وفاته.بعدالوقتمنلفترةالأشجارفي

.الفروعمنيتدلىكيمخالبهيستخدمالكسلان
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،ذيولبلافهي.عجيبمظهرالغريبةالحيواناتولهذه

تشبهأسنانولهافطساء.أنوفهاأنكماتقريبا،آذانأو

فياللونرماديةوهي.وخشنطويلوشعرهاالخنزيرأسنان

.الأغصانبينرؤيتهاالصعصمنيجعلمما،الأنواعبعض

خاصةأبتر،غصمكأنهالنائ!ا،الكسلانحيوانويبدو

الحالهوحماخضراء،أبطحاشعرهعلىتنموعندما

.الكسلانحيوانمنللكثيربالنسبة

وتتغذى.الأرضعلىالكسلانحيوانينزلأنويندر

وأغصانهابراعمها،رالأشجار،لأوراقالحيواناتهذه

.الصغيرة

المطيرةأخاباتافى،الكسلانحيوانويكثر

نسبيا،القليلأخذاءاإلىالحيواناتهذهوتحتاج.الامشوائية

عمايقاالذيبمعدلهاتتسملديها،الايضعمليةأنكما

والأيض.الحجمنفسلهااكتي،الثديياتمنغيرهالدى

إلىغذاءهاالأحياءتحولطريقهاعنالتيأ!مليةاهو

طاقة.

أولهمايسمى.الحيوانهذامنرئيسياننوعانلييوجد

ويسمى،الأماميتينالقدمينمنحولفىإصبعالىوأ،أولار

الأماميتين.قدميهمنكا!فيأصابعثلاثولهيالاثانيها

.الحيوان،الارضكسلان:أيضاانظر

دببةعائلةمنمنقرضضخمحيوانالأرصكسلان

وكانأمتار،محتةحوالىأنواعهأكبرطولوبلغالكسلاد.

وساقانضخمةعظاملهوكانتأعيل،احجماشىضخما

كسلانأنإلىيشيرمماقوي،وذي!ثقيلتانخلفيتالى

الخلفيتينقائمتيهعلىأ!قوفايستطيعصانالأرضرا

وكا.سمةمليولىحواليقب!عاشتالشعرداتالأرضكسلانحيوانات

والححوية.الحتماليةبأمريكايعرهـالآدفيماطليقةتتحولوكانت

،اليومالمعروفةالأفيالحجمافيكسيرةالعملاقةالحيوا،تهدهت
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هذاوكان.العاليةوفروعهاالأشجارأوراقإلىللوصول

حيواناتنقيضوعلي.فقطالنباتيقتاتالحيوان

يتسلقيكنلمالارضكسلانفإناليومالمعروفةالكسلان

.الأشجار

مخالبالأماميتينالأرضكسلانلقدمىكانت

)عظامبراجمهعلىيسيركانأنهإلىتشيرطويلة

قدمهمنفقطالخارجيةالحافةكانخطبينما(،الأصابع

فيالأرضكسلانأسلافوعالق.الأرضعلىتستقر

علىالتسلقفىالمحدبةمخالبهاتستخدموكانتالأشجار،

الأشجار.فروع

فيالأصلفيالأرضكسلانحيواناتعاشت

أيضابعضهاعاشالجليديالعصروفى،الجنوبيةأمريكا

معجنبإلىجنباالوسطىبأمريكاالانيعرففيما

التاريخ.قبلماشعوب

.الكسلان:أيضاانظر

طويلةأزهارالكسموسزهوررهور.الكسموس،

الاستوائية.أمريكاوفيالمكسيكفيالصيفآخرفىتنمو

إلىوالورديالابيضبينالأزهارهذهألوانوتتراوح

نأويمكن.مزدوجةأومفردةتكونقد،والبرتقالىالأحمر

وأ،الأرضتدفأأنبعدالخارجفيالزهورهذهبذورتزرع

لتزرعذلكبعدتنقلثمالربيعأوائلفيالداخلفيتزرع

نأالكسموسأزهاروتستطيع.الصيفقبلقليلةبأسابيع

الخفيفةالتربةومع،للشمسالتامتعرضهامعتماماتتكيف

منالحمايةإلىالزهورهذهأنوأعمعظمويحتاج.الغنيةغير

للخلفيةجيدةنباتاتتشكلوهيجدا.طويلةلأنهاالرياح

للزينة.ممتازةأزهاراوتنتج.الشجيراتبينحشواأو

.لزهرةا:أيضانظرا

ال!تمس)عبادةالشمسانظر:.الشمسعسو!

الثممية(؟)الكسوواتوالخسوفالكسوف(؟والمعتقدات

الشمس.هالة

عندمايحدث،سماويتعتيموالخسو!الكسو!

عندماأوأخر،جرمعلىالفضاءفيماجرمظليسقط

الكسوفيحدث.ضياءهفيحجبآخرأمامجرميتحرك

بينالقمرمرورأثناءوذلكالشمستظلمعندماالشمسي

يظلمعندماالقمريالخسوفويحدث.والأرضالشمس

.الأرضظلفيمرورهأثناءالقمر

الأرضغيرأيضا،الأخرىالسماويةالأجراموتستطع

في-المشتريفكوكببعضا.بعضهايكسفأنوالقمر،

وبطريقة.أقمارهعنالشمسضوءيحجب-الأحيانبعض

علىظلالهاالأحيانبعضفيالمشتريأقمارتلقيكاثلة

ذاته.الكوكب

الأجرامبعضأوالقمريحجبالأحيانبعضوفي

ويستعملبعيد.نجمأوكوكبضوءالأخرىالسماوية

ويشير.هذهالاحتجابلعمليةمصطبالاستتارالفلكيون

الثنائيالمتغيرالنجممنمعينلنوعأيضاالفلكيون

رئيسيبشكلالمقالةهذهتناقش.النجمةانظر:الكسوفي

.القمريوالخسوفالشمسيالكسوف

والقمرالأرضتلقي.والخسوفالكسوفيحدثمتى

حواليالأرضحولالقمرويدورالفضاء.فيدائماظلالهما

الخسوفأوالشمسىالكعسوفولكنالشهر،فيمرة

حوالييميلالقمرفمدارشمهر.كلفييحدثلاالقمري

ولهذأ.الشمسحولالأرضمدارعلىدرجاتخمس

يحدثلاوبذلك،الأرضالقمرظليخطيءالسبب

الأغلب-على-يفلت،الطريقةوبنفصر.الشمسيالكسوف

فإنوعليه.تحتهأوالأرضظلفوقبمرورهالخسوفمن

عندماإلايحدثلاالقمريوالخسوفالشمسيالكسوف

تقريبا.مستقيمخطعلىوالقمروالشمسالأرضتكون

بدقةوالخسوفبالكسوفالتنبؤالفلكيونويستطيع

كسوفانسنوئايشاهدأنيمكنالأقلوعلى.لثمديدة

علىمختلفةأماكنمنقمريةخسوفاتوثلاثةشمسيان

.الأرض

منابدءاالصور.منالسلسلةهدهفىيرىللشمسالكليالكسوف

الوسط()فيالمشهد،فىالخارحي(الجوي)العلافالشمسإكليليلمع

الكليالكسو!لحظةوعندويحجبها.الشمستجاهالقمرتححركليسار

ع!ها.بعيداالقمرتحركعسدالظهورفيالشمسوتبدأ
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والأرص.أصتسمساب!!اصقمرامرورعديحدتالشمسيالكسوف

الشممي!،رؤيةيمك!لاالقمر،ظلكيتقعالتيالأرضيةالماطقففى

اظ!!الىتقعاكتيالمناطقو!ى.لامعةحلقةشكلفيمرئيةتكونوقد

لقط.اغمرامنجرءالشمسيحح!للقمرالحزئي

الشمسىال!صسوفيحدث.الشمسيةالكسوفات

الظلويتحرك.الأرضاوجهبعبورهالقمرظليم!حعندما

حوالىوبسرعةالأرضعلىالشرقإلىالغربمنعادة

الظلمسارفيالناسويشاهد.الساعةفيكم/0023

ويحدثالكليالكسو!؟للكسوفالثلاثةالأنواعأحد

أبعدفىالقمركانوإذاتماما.الشمعم!القمرأخفىإذا

فإن،الكليالكسوفحدوثعند،الأرضمننقطة

هذامثلوفىفقط.حلقئاكسوفايكونقدالكسوف

حلقةتاركافقط،الشمسروسطالقمريعتمالكسوف

غطىإذاالجزئىالكسوفويحدث.حوافهحولمضيئة

فقط.الشمسمنجزءاالقمر

المشاهدمنواحداالكلىالشمسىالكسوفيعتبر

علىالمعتمالقمريظوحيث،للدهشةإثارةالأكثرالطيعية

وعندالشممه!.عبرببطءويتحركالشمص!منالغربيةالحافة

حولالمشهدفيلامعةهالةتتوهجالكليالكسوفلحظة

الخارجيالجويالغلافهيالهالةهذه.المعتمةالشمس

3002أ-299عامبينماالشمسيةالكسوفات

الكليالكسوفمسارالتاريخ

الأطلسىالمحيطحنو!2991يونيو03

الأطلسىالمحيطحنو!،أمري!طحوب4991نوفمر3

أندونيسيا،الرليةوالحويةالحموبيةآسيا5991أكتوبر42

المترقيةسيبريا،منعوليا7991مارس9

فزويلا،،كولومبيا،الهادئلمحيطاوسط8991فراير62

.المركزيالأطلسىالمحيط

الشرقأوردا،،الأطلسىالمحيطشمال9991أغسطس11

الحوسة.آمميا،الأوسط

مدعشقر،الحوليةإفريقيا،الأطلسىالمحيط1002يونيو12

وأستراليا.،الهمديالمحيطإفريقيا،جنولص1002ديسمبر4

ستراليا.أ3002نوفمبر32

ضلأرا

--

-1/

ا!رضظل

الشمصبينمباشرةالأرصتكونعدمايحدتالقمريالحسوف

ولكنهالأرضظلفيمرورهعندمعتمالالتدريعالقمرويصمعا!مر.وا

الشمسوضعكادإذاللقمرالكليالحسود!ويحدتتماما.يعتما،

الشكل.!ىموضحهوكماأغمر:االأرص!ا

زرقاءالسماءوتبقى(.الشمس)هالةالإكيلأو،للشمس

اللامعةالنجومبعضتصبحوبذلك.معتمةولكنها

بعدللظهورالشمسوتعود.الأرضمنمرئيةوالكواكب

تطولوقد.الشرقإلىعنهاالقمريتحركعندماقليلةدقائق

دقائقو7إلىكليةمعتمةفيهاالشم!م!تكونالتيالفترة

دقيقة.5.2حوالىمعدلهاولكن،ثانية04

فيفقطالكليالشمسيالكسوفيشاهدأنويمكن

الكلية،مسارفيالمناطقهذهوتقع.العالممنمعيمةأجزاء

يكونولا.الأرضعلىالقمرظلعبرهيمرالذياطمروهو

كم.274حوالىأوسئمنمطلقبشك!!اعليةامسار

حيثمباشرةالشمسىالكسوفإلىينظرألاويجب

منوحتى-الشمسمنالمنبعثةالإشعاعاتتستطيع

استعمالتمولو.العيونتؤذيأن-فقطالشمسيالإكليل

الشمسية،النظاراتأوالمدخنالزجاجأو،المعتمالفيلم

ذإ،الشمسيالكسوفمراقبةخطريزيللاذلكفإن

مباشرغيربشكلالشمسيالكسوفيشاهدأنيجب

.أخرىمشابهةنبيطةأوالثقيبىالمسقاطبوساطة

القمريمرعندماالخسوفيحدث.القمريةالخسوفات

القمرمرإذاالكلىالخسوفويحدث.الأرضظلخلال

إذاالجزئيالخسوفيحدثكما.الأرضظلفىكاملا

يدومأنالممكنمن.الأرضظلفيأسقمرأمنجزءمر

نأالممكنومن،دقيقةوأربعينساعةحتىالكليالخسوف

الذيالأرضمنالآخرالطرفعلىالناسمعظميشاهد

خطريوجدولا.القمريالخسوفليلاالوقتفيهيكون

مشاهدته.من

الخسوفاتمعظمأثناءتامبشكلمظلماالقمريصبحولا

ويحني،اللونأحمريصبح،عديدةحالاتوفي.القمرية

الأرضحولالشص!ضوءمنقسماالأرضيالجويالغلاف

الجويالغلافنثربسببأحمرالضوءويكونالقمر.باتجاه

لقحرالأرضا

أصم!ة

القمرظلى



283الكشاف

معظموأتحاء.للأرضالليليالوفم!يشاهدللقمرا

أحمر.بلوني!ههرولكمهتمامامعتماالقمرصبح

كبيرةبكمياتالشمسضوءفيالموجودة!

نفسها.بالكميةينثرلاالذيشمر

الكسوفاتفتنت.والخسوفاتكسوفات

الصينيونظنوقد.السنينلالافالناس،

التنينيحاولعندماتحدثالشمسية!سوفات

الشمس.لإع

الكسوفاتدرأسةمنالكثيرلفلكيون

المواقعلتعيينالشمسيةالكسوفاتراقبوافقد

عاموفىوالقمر.والشمسللأرضنيقة

كبيرةبسرعةيبردالقمرسطحأنالفلكيونظ

القمرأنامشنتجوافقدالسببولهذاالقمر،

هذهصحةأثبتتوقد.الدقيقالغبارمنؤ

فيالقمرعلىالفضائيةالمسباراتاطة

أيضاالفلكيونوراقب.العشرينالقرنش

قوةفىالمحتملالتغيرلدراسةالخسوفات

الشمس.3

وبعفالشمسيللإكليلالقياساتأفضلضاء

للشمس.الكليالكسوفأثناءالأخرىأت

تنصنظريةإلىأينشتاينألبرتالشهيرالفيزيائيتوصلفقد

قليلاينحنىالشمسخلفالنجوممنالآتيالضوءأنعلى

يغرقوعادة.بالشمسمرورهعندالمستقيمالمسارعن

الشمس.قربالمارالنجومضوءللشمساللامعالسطوع

الشمسيالكسوفأثناءالنجومضوءتصويريمكنولكن

فىوقعكسوفأثناءالمأخوذةالصوردعمتولقد.الكلى

الجاذبىالحقلبأننصتالتيأينشتايننويةأم919عام

لمفإنهيكنومهما.القريبةالضوئيةالأشعةيحنىالشمسى

كافيةبدقةالانحناءمنالقليلةالكميةقياسالانحتىيتم

بكليتها.صحيحةكانتأينشتايننظريةأنلتأكيد

تحدثهاالتيوالخسوفاتالكسوفاتالفلكيونويدرس

عينواوقدوالقمر.الأرضغيرالأخرىالسماويةالأجرام

الكسوفية.المزدوجاتبمراقبةوشكلهاالبعيدةالنجومحجم

الصفدييونسابنقامأم...هـ،093عامنحووفى

الكبير،الحاكيالزيجباسمالمعروفزيجهبتضمينالمصري

حركةتزايدبذلكوأثبت،والكسوفاتالخسوفاتجميع

الدينغياثأنكما،البروجدائرةميلوحسبالقمر،

منالفترةفيحدثتالتيالثلاثةالكسوفاترصدالكاشي

كيفيةشرحوقدام804إلى6014هـ،811إلى908

نزهةكتابهفىالقمروخسوفالشمسكسوفحساب

الدنماركيالفلكيحسبام675عاموفي.الحدائق

خسوفاتبدراسةللضوءالتقريبيةالسرعةروميرأولاوس

خرز.،بيليانظر:.أقمارهمنالمشتري

وصلاةالخسوف)صلاةالصلاةأيضا:انظر

الشمس.هالة(،الكسوف

-787هـ،942-071)محمدأبو،الكسي

محمدأبوالجوالالحجةالثقةالحافظالإمامم(.863

مدينةكسإلىنسبةالكسينصربنحميدبنعبد

اسمهإنقيلأيضا.الكشي:لهويقالسمرقند،قرب

.جوالحافظمحدثمفسرالحميد.عبد

هارونبنيزيد:منهمكثير،خلقعنحدث

الطيالسي،داودوأبوالمصنفصاحبوعبدالرزاق

صنف.وغيرهموالترمذيومسلمالبخاريعنهوحدث

منهوجدالمسندأيضاولهالكبيرتفسيرهمنهامصنفات

.مطوعوهوالمنتخب

بهاتذيلوموضوعاتلمقالاتألفبائيةقائمةالكشا!

وأالأسماءأوالمهمةالأفكاركلإلىوتشير.الكتب

قائمةوتضع،كتابفيذكرهاوردالتيالمصطلحات

ألمحتوياتلائحةأمابها.توجدأنيمكنالتيبالصفحات

.الكتابفصولعناوينبكلقائمةفهي
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المواضيعتوردشيوعاالكشافاتأنواعأكثر

يلي:كما،ألفبائىترتيبفيفيهات!رالتىوالصفحات

591،آدم

111،312،904،جوهرة

205،ماس

117،يس

الموضوعاتمنكثيرافيجمعالتحليلىالكشافأما

وعلى.رئيسيةموضوعاتعناوينتحتالمفردةالفرعية

يحتويالكتابأنتظهرالتاليةاللائحةفإن،المثالسبيل

معلوماتوعلى،عامةبصورةالجواهرحولمعلوماتعلى

والزمرد:الماسمثل،معينةجواهرحول

591،آدم

111،312،904،الجوهرة

904،الزمرد

205،سلماا

المجلاتكشافاتمثل-الكشافاتمنكثيروتملأ

بالمقالاتلوائحتوردفهي.كبيرةمجلدات-والصحف

بعضوتملك.والموضوع،والعنوان،المؤلفحعسبمصنفة

قوائمبها،فهارسبطاقاتأوكشافاتبطاقاتالمكتبات

،والعنوان،المؤلفوفقكذلكومصنفةكتبها،بكل

منتبلغكشافاتالموسوعاتمنولكثير.والموضوع

كاملة.مجلداتملءحدضخامتها

نظام!تمثلا-هذه-العالميةالعربيةالموسوعةتستخدم

والشمرينأسمابعاالمجلدإلىالأرلالمجلدفمن.للفهرسة

انظر:المعلوماتإلىالقارئالمرجعيةالإحالاتتوجه

عنيبحثالذيالقارئفإنالمثالسبيلوعلى،الإحالة

فقر:إلىتحيلهمرجعيةإحالةيجدسوفالأنيميا،مادة

المجلدينفىشاملاكشافافإنذلكإلىوبالإضافة.الدم

ذاتمتخصصةمعلومات،إلىمدخلايوفرانالأخيرين

،الصفحاتوعددالمجلدإلىويشيران.تفصيليةطبيعة

بالمقالة.الخاصالفرعيوالعنوان،والعنوان

تفسيرانظر:تدسير.للزمحشري،الكشاف

الكريم.القرآن

وجودعنيكشفجهازالكهريائيالكشا!

الكشافاتمنمعينةأنواعوهناك.الكهربائيةالشحنة

كميةتقيسوهيالكهربائيةا!لقالستسميالكهربائية

.الموجودةالشحنة

الكشافهوالكهربائيةالكشافاتأنواعوأبسط

شعريطانلهالجهازوهذا.الذهبيةالورق!دوالكهربمائي

موصلمنأسفلإلىيتدليانالذهبىالورقمنرفيعان

.فلزي

حاملعلىالموصلالفلينمثلعازلةمادةوتمسك

جسمالموصلمسإذا.المعدنأواشجاجمنمصنوع

كلاويستقبل.مشحونةالشرائطتصيركهربائيأمشحون

المتماثلةالشحناتولأننفسها،أصشحنةانوعالشريطين

بعضا.بعضهماعنيفترقانأصثريطينافإنتتنافر

كهربائيةكشافاتتسمىإل!ضروميترأجهزةحلتوقد

ذوأتال!!ربائيةالكشافاتمحلحساسيةأكثرمصلابة

وتحتوي.البسيطةال!صشافاتمنوغيرهاأسذهبيةاالأوراق

تختزنأداةوهى،مكثفةعلىالإلكترونيةالأجهزةاهذه

الكهربائيالمقياسموصليلمسوعندما.اح!ربائيةاأصتمحنةا

فىصغيراكهربائياجهداالشحنةتحدثمشحونا،جسما

الجهدهذأبتكبيرالكهربائيالمقياسيقومتمومن.الم!ضفة

جهازأوتدريجعلىقيمتهإظهاريمكنحتىاعترونياإ

.الذبذباتراسمةانظر:.الذبذباتراسميسمى

مناطقفييعملونالذينالناسمنكثيريستخدم

وهو.جرعةمقياسبمثابةالكهربائيالكشافالإشعاع

.الإنسانلهايتعرضالتيالأشعةكميةيقيسجهاز

مقياساستعمالهقبلالكهربائيالكشافشحنويجب

يتعرضعندماتدريجياشحنتهبتفريغالمقياسويقوم.جرعة

أنواعمنأخرنوعأيأوسينيةأشسعةأوجامالأشعة

.التعرضمستوىالمفقودةالشحنةكميةوتبين.الأشعاع

وليميدعليكهربائيكشافأولصنعوقد

إنجلترا.ملكة،الأولىإنيزابيثأطلكةاطبيب،جيلبرت

.الإشعاعبمالكونيةالأشعةأيضا:انظر

9!1/

تر!ءع/3!فى

شحصلهاتعرضالتيالإشعاعاتنسبةقياسيمكنه،الجرعةمقياس

لولهيتعيرجرعةمقياسسينيةأشعةفنييحمل،الصورةهدهوفىما.

اللإشعاع.وحودحالة!طمباشرة
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قطرا.51،فىالجنسينمنكشافمليون61منأكثروهماكالانتشار،عالميةشبابيةحركةالكشافة

الكدفمافة

وهي.العالمفيطوعيةشبابيةحركةأكبرالكشا!

وتهدفمعا.والفتيانللفتياتومفتوحةسياسيةغيرحركة

واجتماعياوعقليابدنياالنموعلىالشبابمساعدةإلى

أكثروهناك.الحديثةالتجريبيةالتسليةوسائلعبرودينيا،

بدايةومنذوإقليما.بلدا015فيكشافمليون16من

مليون025منمايقربيوجدالانإلىالكشفيةالحركة

مشهورين.بعضهمأصبحكشافا،

.ام709عامتأسيسهامنذتنموالكشافةظلت

وكان.أم99و.0791عاميبينماالعضويةفتضاعفت

منالثمانينياتوخلال.الناميةالأقطارفيالنموهذامعظم

مرةالظهورإلىالكشفيةالحركةعادتالعشرينالقرن

الشيوعيةالأقطاروفي.وشرقهاأوروباوسطفيأخرى

فيبهاواستبدلتسنواتلعدةالحركةالحكوماتقمعت

بها.خاصةشبابيةحركاتالأحيانمعظم

مجردالكشفيالنشاطليس.الكشفيالنشاطأهداف

،للحياةتربيةهوبلالشارععبورعلىالسنكبارمساعدة

بمبادئشخصياالكشافويلتزم.والأسرةللمدرسةومكمل

نحووواجبه،الوطنثماللهنحوكواجبه،الحياةفيبسيطة

طريقعنالكشافةوشعلم.نفسهنحووواجبهألاخرين،

فيوالعمل،الذاتىللتثقيفأعدتبرامجفيالعمل

الجماعيةوالمهاراتالقيادةنزعةوتنمية،صغيرةمجموعات

علىتجعلهمالأنشطةهذهمنوكثير.الفرديةوالمسؤولية

الإبدأعمعالبساطةتجتمعكيففيتعلمون.بالحياةاتصال

.والتحديالمغامرةروحورفعالاكتشافوحب

مختلففي،للكشافالطوعىالنشاطمجاليشمل

المساكنوبناءوالتحصينالصحةبرامج،العالمأنحاء

ومساعدةالغذاءوإنتاجالأشمجاروزراعةالتكلفةمنخفضة

ويشترك.الخدراتتعاطىومحاربةوالمعاقيهئالمسنين

وتدريسالأميةومحوالبيئةحمايةبرامجفيالكشافة

الكشافةيساعدكما.الأطفالومساعدةالوظيفيةالمهارات

والزلازلوالجفافالفيضاناتلضحاياايإغاثةأعمالفي

.الأخرىالطبيعيةوالكوارث
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هؤلاءيحتبر.الكمثثافةلشاطاتأهمستعدالبيئةعلىالمحافظة

الماء.م!عياتاليابانيون

ا!امةابالصحةالعنايةوسوءالنقيةالمياهتوافرعدميعد

ويساعد.العالمأنحاءمنالكثيرفىرئيسيتينمشكلتين

يساعدونكما.الملوثةالمياهمجاريتنظجففطالكشافة

.البعيدةأصقرىاإلىالنظيفةالمياهإمداداتجلبفي

الملوثة.المياهتجنبكيفيةللاخرينويوضحون

وقادةوالجيرانالأصدقاءمعأيفخاالكشافةيعمل

للأهدافوالترويجالمحليةالمشكلاتمعالجةالمجتفكللى

والتفاهمالعالمىالسلام:مثلوالدوليةوالقوميةالمحلية

الدوليين.والتعاون

الانتشار،واسعةحركة.الدوليةالكشفيةالحركة

ويجتبم.مختلفةوأعراقودياناتلثقافاتأعضاؤهاينتمى

مهرجانفىسنواتأرلغكلالدولمختلفمنالكشافة

.والخبراتالأفكارلتبادلدولي

العالميةالحركةأهدافالحركةهذهأعضاءيدفع

والإخلاصالدينيةبالمبادئالالتزام:تشملالتىومبادئها،

الناتجةالواجباتوتقبل،كشافكلبهايؤمنالتىللديانة

الترويجمعالكشافلبلدالإخلاصتشملكما.ذلكعن

الشخصتطويرومسؤولية،والتعاونوالتفاهمللسلام

الاخرينكرامةبتقديرالمجتمعتنميةفىوالإلمسهاملنفسه

وضعوقد.الطبيعىالعالموحدةعلىوالعمل،واحترامهم

والقانونالتعهد،الكشافةحركةمؤسس!باولبادنروبرت

والقانونالتعهدقطركلويكيف.للكشافالأصلي

:الكشافتعهدوفحوى.الخاصةظروفهليناسبالأصليين

نحوواجبيأؤدي-ا:لكىبوسعىماأفعلأنأتعهد

الأو!اتكلقيالاخرينأساعد2-الوطنثمالله

الكشافة.أطئقانون3-

شرفاحتراميجب-أ:يشملالأصليوالقانون

نأالكشافعلى3-مخلصالكشاف2-الكشاف

صديقالكشاف-4ألاخرينيساعدوأنمفيدايكون

كيسالكشاف5-اخركشافلكلوأخالجميع

يطيع7-بهارؤوفللحيواناتمحبالكشاف6-

وأالكشافةقائدمنأووالديهمنالصادرةالأوامراعشافا

بوجهالصعوباتيقابل8-جدالدونالكشافةرئيسمن

تفكيرهفيسامالكشاف-أ.مقتصدالكشاف9-بالق

وعمله.وقوله

الئنظيم

بلدمنيختلفموحدازياعامةالكشافةأفراديرتدي

لاخر.بلدمنأيضئاوالبرامجالعمرفئاتوتختلفلاخر.

كانوا.أينماالشباباحتياجاتمعللتكيفقابلةفهى

سنبينفيماعامةبصفةالكشفيةالحركةنشاطيبدأ

ويستمرالكشافةأشبالببرامجتقريباوالسابعةالخامسة

منالتسميةمختلفةمجموعاتعبرالتدر!فىالأعضاء

أكثر.أوعاما2ءسنإلىوالمتجولينوالمغامرينالكشافة

يختار.والمؤهلاتالأنشطةمنمختلفةبرامجبلدولكل

لسرعتهموفقاويتدربونالبرنامجمنمعينةأنشطةالكشافة

المهامفيجدارتهمعلىبشاراتويتميزون،الخاصة

يتولونها.التىوالمهارات

الحركةتنسق.الكشفيةللحركةالعالميالتنظيم

للحركةالعالمىالتنطمبوسساطةالانتشارالواسعةالكشفية

تنظيماتمنيتألفحكوميغيردوليتنطموهوالكشفية

منللكشافةالعالمىالتنظيمويتكون.القوميةالكشافة

)مجموعات(قواتأوأفرادلامن،القوميةالكشافةتنطمات

التنطمداخلقومياكشافةتنطم131وهناك.أس!سشافةأ

كشافمليون16منأكثريمثلال!سشافة،لحركةالعالمى

واحدةجمعيةمنأكثرالأقطاربعضفيونجدوقائد.

نفسهاالأقطارهذهفىالكشافةجمعياتوتنظم.للكشافة

التنظجمفيعضواتصبحأنمنتتمكنحتى،قومياتحادفي

منواحدعضوسوىهناكيكونأنلايمكنأنهإذ،العالمي

العالميالاتحادمعقربعنالعالميالتنطمويعمل.دولةكل

.لندنفيالرئيسيومقرهالكشافةوفتياتللمرشدات

رئيسيةأقسامثلاثةالكشفيةللحركةالعالميةوللمنظمة

الرسمي.والمكتبواللجنةالمؤتمر:هي

وهو.سنواتثلاثكليعقدالعالميالكشافةمؤتمر

جميعمنويتكون،الكشفيةللحركةالعامةالجمعية



تنلإمكليلتزمأنويجبالأعضاء.الكشافةتنطمات

تعملوالحركةومبادئها،الكشفيةالحركةبأهدافعضو

.وحرةسياسيةوغيرمستقلةمنظمةبوصفها

كحدمندوبينستةالمؤتمرفيمشتركةمنظمةكليمثل

مفوضونمراقبونأيضاالمؤتمريحضرأنويمكن.أقصى

القيادةعادةالوفودوتتضمن.القوميةمنظماتهمقبلمن

الدوليةاللجنةأعضاءفيهمبما،قوميتنطملكلالعليا

العالميالتنظيممعالعلاقاتعنالمسؤولونوالأعضاء

.الاخرىالاقطارفيالكشافةومنظماتالكشفيةللحركة

حركةوتطويروتكاملوحدةدفعإلىالمؤتمرويهدف

الأفكارتبادلويشجع.العالمنطاقعلىالكشافة

المنظماتومنالعالميةاللجنةمنالأعضاءبينوالمعلومات

التيالعالميةللمنظمةالرسميةبالأعمالويقومالأعضاء،

فىوالتعديلاتالعضويةوطلباتالانتخاباتتشمل

والقوانين.الدستور

للكشافةالعالميالمؤتمريختار.للكشافةالعالميةاللجنة

سلطاته.منبعضاإليهاويفوض،للكشافةالعالميةاللجنة

للمنظمةالتنفيذيةالسلطةوهىسنويا.اللجنةهذهوتجتمع

وعن،العالميالمؤتمرقرأراتتنفيذعنمسؤولةوهي

مناللجنةوتتكون.الاجتماعاتبينعنهنيابةالتصرف

الاثنانأماالمؤتمر.طريقعنمنهمأ2ينتخبعضوا،ا4

للحركةالعالميللتنظجمالعامالسكرتيروهما،المتبقيان

عضوا.عشرالاثنافيعينهماالصندوقوأمين،الكشفية

يمثلولامختلفبلدمنعضوكليكونأنيجب

اللجنةوتعينككل.الحركةمصالحيمثلبلالبلدذلك

مثل:محددةموضوعاتمعللتعاملفرعيةلجاناأيضا

.والبحوثالكباروقيادةالشباببرنامج

للمنظمةالعامةالأمانةهو.العالميالكشافةمكلب

ويدير.واللجنةالمؤتمرمنكلتعلمياتوينفذ.العالمية

وقد،ام979عامالأشجارلغرسمشروعاسدأواكينيافيالكشافة

للأشجار.مشاتلفيشجرةمليون2علىيزيدمازرعوا

287الكشافة

ضابطاويعمل،العالميةاللجنةتعينهعامسكرتيرالمكتب

للمنظمة.رئيسئاإدارئا

نقلثمأم29.عاملندنفىأولأالمكتبأسسلقد

جنيفإلىنقلوأخيرا،ام959عامبكنداأوتاواإلى

موظفينهيئةعلىالمكتبويحتوي.ام689عامبسويسرا

ويوجد.مكاتبستةفييعملونشخصا31منمكونة

مصرفىإقليميةمكاتبوهناكجنيففيالرئيسىالمكتب

وسويسرا.والفلبينوكينياوكوستاريكا

هذهوتشمل.أعمالبعدةالعامةالأمانةتقوم

واللجانوالإقليميةالعالميةالمؤتمراتمساعدة:الأعمال

خدماتوتقدملها.التابعةوالهيئاتوالإقليميةالعالمية

أرجاءجميعفىوترويجهاالكشفيةالحركةلتطوير

فيالأعضاءالتنطماتمعبعلاقاتوتحتفظ.العالم

فيالكشفيةالحركةتطويرعلىوتساعدها.الحركة

فيالكشفيةالحركةتطويرعلىتشجعكمابلادها.

يوجدولا،كشفيةحركةبهاتوجدقدالتىالأقطار

تنظيمعلىأيضاوتشرف.الحركةفيعضوتنطم

المهرجانات:مثلللكشافةوالإقليميةالدوليةالأحداث

الدوليةالمنظماتمعبعلاقاتوتحتفظ.والإقليميةالعالمية

.الشباببقضاياأنشطهاتتعلقالتي

العالميالتنطملجانللكشافةالعالمىالمكتبيمد

الخاصةبالحملاتيمدها،كمابالموظفينالكشفيةللحركة

الشباببرامجتطويرفىيساعدكما.العاملةوالجماعات

الكشافةمنظماتبينالاتصالتوفرإخباريةرسائلويصدر

القومية.

منفصلقانونىكيانهي.للكشافةالعالميةالمؤدسسة

التنطمويقوم.العالميةالكشفيةللحركةمكملوجزء

الأموالمنبجزءبمدهاالكشفيةللحركةالعالمي

أموالالمؤسسةوتوظفوتطويرها.لأنشطتهاالضرورية

المغامرةبروحالكشافيزودانبالطبيعةوالاحتكاكالخلويةالنشاطات

الجماعي.والعملوالشجاعةوالتحدي

!اء
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اهتماماتمنيعدالتعليم

الكشفيةالحركة

كشافوهدا.الرئيسية

فييدرسبمغلادشى

الامية.لمحولصل

علىتعودأرباحاتدراستثماراتشكلفيالهبات

العالمية.المنظمة

ومؤسساتالحكوماتمنالدعمالمؤسسةتطلب

نطاتعلىال!سشفيةوالحركةوالأفرادالاقتصاديةالمجتمع

أممياناتاذاتالدولمندولة03علىوتركز.العالم

رئيسالمؤسسةإدارةمجلسويرألر.القويةالاقتصادية

اسسادسجوستافكارلالسويدملككانوقد.فخري

الإدارةومجلس.أم099عامالفخريالرئيصعشر

52منويت!صنوبرامجهاالمؤسسةسياساتعنمسؤول

21منأكثرمنكشافةوقادةأعمالرجالمنهمعضوا،

مقرهاعاممديريرأسها،دائمةعامةأمانةوللمؤسسة.قطرا

جنيف.فيللكشافةالعالميالمكتبفي

البدليةمهاراتهملتسميةالفرصةالكشافةتمنحالتخييمرحلات

الهواءفيالمارإلتسعاليتعلمونالكشديونالكشافةهؤلاء.والاجتماعية

الطهلق.

تاريخيةنبذة

خلالإنجلترافىام709عامأ3صشافةمخيمأولعقد

براونسىجزيرةفيأغسط!ي!شهرمنالأولىأضسعةاالأيام

من02فيهشماركوقد.دورستفىبوشمنأغرببا
بادنروبرتلأفكاروفقانظمتجريبيمخيمافىفقصأأغتيانأ

الكشادةكتابهباولبادننشر،ام809عامو!ى.باوأ!

فيقوميابطلاعدقدبادنكانالتاريخذلكوقبلللأولاد،

أثناءإفريقيابجنوبمافيكنجعنالدفاعفىلدورهبريطانيا،

أنهلدرجةشائعاالكتابأصبحوقدوالبوير.الإنجليزحرب

الكشافة.لاسمعرفتحركةإنشاءإلىأدى

قدالكشافةحركةكانتام،909عامبحلول

خمسإلىباولبادنكتابوترجمجذورها،تأصلت

قدالكشفيةالحركةكانتأم،019عاموبحلول.لغات

الأمريكية.المتحدةوالولاياتكندافىانتشرت

فيالأخرىوالأماكنبريطانيافىالكشافةأسهمت

-ا19)4الأولىالعالميةالحربأثناءالحلفاء،حربجهود

خفرمحلالبحريةالكشافةحلتفقدأم(.189

البحر.فىيعملواأنبذلكلهموسمحالعاديينالسواحل

.أم029عامللكشافةعالمىمهرجانأولعقد

يجتمعواأنيمكنجنسياتعدةمنالشبابأنوأثبت

ذلكومنذ.المشتركةوالأفكارالاهتماماتليتبادلوامعا

.سنواتأربعكلأخرىعالميةمهرجاناتعقدت،الوقت

كلفىالعالميتينالحربينبينالكشفيةالحركةازدهرت

حظرحيث،والشيوعيةالفاشيةالدولماعداالعالمأنحاء

أثناءقوميةخدماتمهامعدةالكشافةتولىلقدنشاطها.

هذهوشملتأم(،أ-459)939الثانيةالعالميةالحرب
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النقالاتوحملالنيرانومراقبةالسعاةخدمات،الخدمات

مناورأتفىنشيطينالكشافةكانوقد.النفاياتوجمع

السرية.والمناوراتالمقاومة

فىصغيربمخيمبدأتالتيالكشفيةالحركةأصبحت

فيوموجودةالانتشارواسعةناميةحركةبراونسيجزيرة

الكشفيةالحركةبرنامجأننجدثمومنتقريبا،بلدكل

القرىوفيالصناعيللعالمالممتدةالداخليةالمدنفىناجح

معا.الناميةالدولفيالصغيرة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.عشبة،الكشرة

الكشرة(.)عشبة

النباتانظر:.عشبة،البدرةوحيدةالكشرة

(.البذرةوحيدةالكشرة)عشبةالعربيةالبلادفيالبري

الكف.قراءةانظر:.البختكشف

الشرطة.مختبرانو:علم.،الجرائمكشف

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الظئونكشف

.الورديابن(،مؤلفاتهموأهمالفدكعلم)رواد

تستخدمطبيةتشخيصطريقةالفلوريالكشف

الداخليالتركيبرؤيةمنالطيبتمكن.السينيةالأشمعة

السينيةبالأشعةصورةوتعطي،الجسمفيوالعمليات

الفلوريالكشفيختلف.بالفعلتعمل،الجسملأعضاء

الشائعةالسينيةالأشعةعمليةوهو،بالأشعةالتصويرعن

الجراحونويستخدم.فيلمعلىثابتةصورةتعطيالتى

الأداء،عنالقاصرةالأعضاءلرؤيةالفلوريالكشف

في)أنبوب(قثطار،إدخالمثل،الطيةالإجراءاتولمراقبة

.المعدةأو،الرئتينمنالغريبةالأجساموإزالةشريان

الهضمية،القناةعلىالفلوريالكشفإجراءوقبل

مركباتإحدىعلىيحتويسائلاالمريضيشرب

تظهرولذلك،بقوةالسينيةالأشعةيمتصفالباريوم.الباريوم

المريضيرقد.الصورةفيأكثربوضوحالهضميةالأعضاء

الطاولة.تحتاسمينيةالأشعةأنبوبةوتركب،طاولةعلي

فتشكل.المريضفوقالصورةمكثفيسىجهازويعلق

مرئيةغيرصورةالمريضجسدعبرالمارةالسينيةالأشعة

الأشعةالصورةمكثفويحول.الصورةمكثفعلى

فيري،تلفازيةتصويرالةتسجلهامرئيةصورةإلىالسينية

التلفاز.شماشةعلىالصورةهذهالطيب

الأشعةمنمخففةجرعاتالفلوريالكشفيستعمل

السلبية.الجانبيةالاثارمخاطرتقل،لذلكونتيجة.السينية

مكشافأولأديسونتوماسالأمريكيالخترعطوروقد

.أم698عامعمليفلوري

السينية.الأشعةبمالفلورةأيضا:أنظر

.العربلغاتانظر:.الكشكشة

رؤيةمنالوريمكنأعلاه)فلوروسكوب(الفلوريا!لكشاف

طاولةعلىالمريضيرقدعملها.أثناءفي،للجسمالداخليةالأحزاء

الصورةمكثفيسمىكبيرجهازفيحولتحتها.السينيةالأشعةوألبوب

رؤكهاالطبيبيستيمصورةإلىالمريضجسمعبرالمارةالسيسيةللأشعة

صورةعلىالحصولأيضاالطيبوبوسع.تلفازياسشقبالجهازعلى

المريضيشرب-أسفل-للمعدةالفلوريالمكشافصورةمثلتابتة

.الصورةفىبيضاءالأحرىوالأعضاءالمعدةيجعلمحلولأ
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كثيفة،شجيراتعلىتنموصغيرةحبوبا!ئ!

حامض،أملسمستديروالكشمش.منخفضارتفاعذات

وينمو.والأبيضأ!ذهبىواوالأحمرالأسودمنه،المذاق

حيث،الشماليةالمماطقفىجداجيدبشكلالكشممش

عمومأ.الرطبالمعتدلالباردالطقس

أوروبا،شماليفيوالأسودالأحمرالكشمشيكثر

فيالأحمرالكشمشويستخدمبريا.ينموانحيث

فلهالأسودالكشمم!أماوالفطائر.والمربىصئالجلي

غنيوهوالعصير.صنعفىويستخدم،أقوىنكهة

غربفيالذهبىاطوناذوالكشمشأما)أ(.بفيتامين

فىلونهايتغيروأورأقسوداءثمارفله،الشماليةأمريكا

ويزرع.البرتقالىإلىمائلأصفرإلىالخريففصل

فىالمتمتلةأطزينةكنباتاتالكشص!أنواعمنالعديد

الكشممقرائحةمنهاتفوحالتىوأوراقهاأزهارها

.للأسودأ

لمرضالمسببةالطفيلياتأحدالكشمشيستضيف

.الأنواعالختلفةالصنوبربأشجاريفتكمرضوهوالصدأ،

فىالكشمشزراعةالختصةالسلطاتتمنعالسببولهذا

العالم.مناطقمنالعديد

الشائك.الكشمشأيضا:انظر

بيضيةحامضةثرةأوفاكهةالشائكالكشمش

فىعادةتستعملو.والعنببالزبيبأصشبهاقريبةالشك!!

والمعلباتوالجلىالمربى

هذهوتكونوالفطائر.

وأصفرأءأوبيضاءالفاكهة

وقدحمراء،أوخضراء

بالشوكمليئاسطحهايكون

وتنبت،أملسأوالشعرأو

وأمريكاأوروبافيشجيراته

بصورةوتنمو،الشمالية

فىخفيفظلفيجيدة

التنائكاليهشمش.الىطبةالباردةالمناطق

الشجيرةتنموأنويمكن

تمتصأضياالتربةفيوتزدهرمنها.جزءزراعةبوساطة

(،الغذائية)الموادبا!لغذياتوالغنيةسريعا،الزائدةالرطوبة

مترونصفمترمسافةوعلىصفوففيزراعتهاوتجب

صفكلبينمترونصفومترينوأخرى،شعجيرةكلبين

وآخر.

الحجر.كاسرالكشمش؟أيضا:ان!

كشمير.وجامو،الكشميريشاهأنورانظر:.كشمير

الطقةأسفلالموجودالشعرمنتصنعأليافالكشمير

أيضاكشميركلمةوتشير.الكشميريالماعزشعرمنالعليا

)تويل(،طوليةخطوطذيممتازناعمصوفيقماشإلى

صناعةفىالكشميرويستخدم.مماثلةأقمشةإلىيشيركما

.والشالاتالصوفيةالملابسبعض

الكشمير.عزة:أيضاانظر

شاهأنورانظر:.شاهألور،الكشميري

.الكشميري

-؟اهـ،)؟-870مسنهبنمحمدالكشناوي،

محمدبنغومابنمسنهبنمحمدأطهاعبدابوأم(.676

أوردإفريقىفقيه.الكشناويالبرنوينوحلناطهعبدابن

ماعلىاستنادا،وهسكتبيغارالمستشرقانالاحثاننسبه

العثوربعد.مؤلفاتهمنعليهعثراالذيالخطوطفىجاء

العالمهذابمؤلفاتالتعريفأمكمهماالخطوطعلى

اسمابق.فيعنهكتبماضوءوعلى،البرنوي

فيالعنبريةالنفحةهوالعالمأ!ذاالموجودوالمؤأف

عليهايعثرفلمالاتيةالمؤلفاتأماالعشرينية،ألفاظحل

البزوغمنقوطبمحرففيهوليسالمنظوماللطيفبعد:

وضربالعصاتزيينبمالعشماويةشرحفيالتنمسية

سورةتلاوةفيالخلاصعينبمعصىمنهامات

يسيرةنزهةيوروبا،فقهاءتحريرفيرباشفا،الإخلاص

بمثلالمرامفتحبموعدمهالصرفيقبلمامعرفةعلى

.هشامابنقميدة

كاتسيناإلى)نسبةالكاتسينيمسنهالشيخكانلقد

يكونأناستحقمرموقافقيهاالأصلنيجيريا(فيإقليموهو

اسمه.تحملأسرتهومازالت،أيامهفيللسلطانمستشارا

وجراخطبيبام(.ا-939)986هارلمحيعشئج،

اكتعسب.عصرهفيالدماغجراحىأمهرمنأمريكى

،الأعصابجراحةفىإنجازاتهبسبببمواسعةشهرة

النخامية.والغدةالعصبىوالجهازالدماغعلىوتجاربه

الذاتيةللسيرةبوليتزرجائزةام269عامممشنجأ!نا

قصةوهىأبم()259أوسلروليمالسيرحياةكتابهعن

الغدةالاخرىكتبهبينومنالأطباء.زملائهأحدحياة

جراحيومياتمنأم(بم19)2واضطراباتهاالنخامية

(أم)389أم189-أم159

،أم698عامهوبكنزجونزبجامعةكشنجالتحق

أستاذاعملحينماأم،119عامحتىمهنيابهاوارتبط

كليفلاند.فىكشنجولدهارفارد.جامعةفىللجراحة

أوهايو.بولاية
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7حينداكعمرهوكان،اليمينأقصىفىالصورةفييبدوبولو،ماركو

الميلاديعشرالثالثالقرنأواخرفىالصإنإلىماركوارتحلمافيو.وعمه

الجغرافيةالكدفيوف

الأنشطةأقدممنواحدةالجغرالمحيةالكشو!

المكتشفونيكونأنالمحتملومن.إثارةوأشدهاالإنسانية

كانوالأنهم،التاريخقبلماعصورصياديمنالأوائل

وقديما.الطعامعنبحثا،مألوفةغيرمناطقإلىيرتحلون

نأ،المبكرةالحضاراتمظلةتحتوالملكاتالملوكاعتاد

تنميةفيللمساهمةالمجهولةالأراضيإلىالمكتشفينيرسلوا

تحديدأو،الأخرىوالثرواتالذهبعنوالبحث،التجارة

للإقامة.الصالحةالأراضى

للقيامدعتهمالتيالأسباباختلافمنالرغموعلى

قدالمكتشفينجميعفإن،الاستكشافيةالرحلاتبهذه

يتحلونجميعافهمبهم؟خاصةصفاتفييشتركون

اكتشاففيعارمةورغبة،للمخاطرةعميقبحب

الأخطارلمواجهةالشديدشغفهمإلىبالإضافة،المجهول

أهدافهم.تحقيقسبيلفي-الموتحتى-

علىالتأثيرفىالواضحةبصماتهالمجهولتحديترك

م2941عامأسبانيامنأبحر،عندماكولمبوسكريستوفر

القولويمكنآسيا.قارةإلىغربيبحريطريقعنللبحث

فرصاقدمت،المكتشفينمنوغيرهكولمبوسأكتشافاتإن

فتحواوبذلك،الاكتشافاتمنالمزيدنحوقدماللسيرتالية

فيالجبالقمموعلى،الغاباتخضمفيجديدةأبوابا

نيقولاوالدهبقيادةالإيطاليينالتجارمعالصينإلىوصلعندماعاماأ

وتحاربه.خبراتهكلضممثيراكتاباوآلف

معالمرسمفيالاخرالبعضساهموقد.الشماليةأمريكا

تمكنفقدذلكومع.الداخلمنإفريقياقارةخريطة

والسيرأستراليا،صحارياختراقمناخرونمكتشفون

القطبيةالمنطقةيشكلالذيالشاسعالتيهمواجهةفىقدما

عناللثامإماطةأمكنالمكتشفن،هؤلاءوبفضل.المتجمدة

معروفاليصبحالأرضيةالكرةسطحمنمجهولجزء

العشرين.القرنمطلعفيللعالم

ظلتالأرضيةالكرةمنشاسعةمناطقفإنذلكومع

تحدبمثابةفكانتالخريطةعلىمحددةوغير،مجهولة

وفيعليها.والتعرفلاقتحامهاوالعلماء،للمكتشفين

مناطقفيالاكتشافمجالنحواهتمامهموجهواالحال

وبحلول(.المحيطأعماق)فيالأرضسطحتحت

فيقياسيرقمإنجازتم،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

غطس.مركبةفىالبحرقاعإلىالوصول

والحافزالخاطرةروحأننجدالحاضر،الوقتوفي

مجالعلىيعتمدان،الإنسانيةالمعرفةتحقيقإلىالهادف

فىوالمكتشفون.العلميالكشفنحوالموجهالاكتشاف

العميق،الغطسسفنيقودواأنلمحامكانهمالحاضرالوقت

يرسلواأنوسامكانهمالبحر،تحتضيقةوديانخلالمن

سطحعلىالمشيمنالإنسانمكنتالتيالفضاءمركبات
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يدرسواأولتحليلها،المريخترابمنعينةأخذأوالقمر

نطاقوفي.المشتريبكوكبتحيطالتيالحلقات

تحقيقفيالأمليحدوهالإنسانيظل،كهذهمخاطرات

المستقبل.فيأكبراكتشافات

العصورفىالجغرافيةالكشوف

والوسطىالقديمة

يشمون-الذلنأضجارامنكانوا.الأوائلالمستكشفون

بابلحضارةتر!صتوقدومصر.،بابلمثلبلدانإلى

يلمونتجارهاوكانأسا.حاالعراقشرقيجنوبفيأغديمةا

علىحصلوافقد.البعيدةالبلادعنالمعلوماتمنبالكثير

0052عامبدايةومنذ.أسفارهمخلالمنالمعلوماتهذه

فىالبابليةالتجاريةالاكتشافيةالرحلاتبدأت.م،ق

البحرحتىوغربا،الهنديالمحيطحتيجنوباالانتقال

.مت0025سنةمنيقربفيماوأيضا،المتوسطالأبيض

حتىالأحمر،االبحرأإاكتشافيةبرحلةالمصريونبعث

كانت،اخشرقىإفريقياساحلعلىمنطقةإلىوصلوا

بالقرنالانيعرفماوهىبنتبلادباسمحينذاكتعرف

اللإفريقي.

الصومالفيموجودةكانتبنتبلادأنويعتقد

الملكةأرسلت.ماق005عاموفيمنها.قريباأوحاليا

مجهزةسفنفيالبلادهذهإلىاضجارأحتشبسوت

والمجاديف.باللأشرعة

فىالبحارمكتشفىقادةأصئالفينيقيون.الفينيقيون

منالشرقيالطرففىيعيشونوكانوا.القديمةالعصور

المحتلةفلسطينفىالساحليةالمناطقفىالمتوسطالبحر

المكتشفونأصبحوقد.العربيوالخلبجوسورياواسنان

الأبيضالبحرب!ولالإبحارفيالاوائلالروادالفيميقيون

منيقربوفيماالميلاد.قبلعشرالثانىالقرنمنذالمتوسط

منقريباقرطاجأسسواالميلاد،قبلالتامنالقرنمنتصف

واتخذوها،التونسيةللدولةالحاليةالعاصمةتونسموقع

عبرالفينيقيونانطلقبعدوفيما.والملاحةللتجارةمركزا

شواطئعلىالمستعمراتأقامواحيث،طارتجبلمضيق

إفريقيا.بشماليالأطلسىالمحيط

فيالفينيقيونأرسل،الميلاديالخامسالقرنوخلال

بهدفسفينةستينسفنهعدديببئأسطولا،قرطاجمدينة

مستوطناتوإقامةإفريقيالقارةالأطلسىالساحلاكتشاف

قيادةبمهامهانو:القرطاجنيالملاحاضطلعوقد.هناك

الصعرىالحريطهتوصح.والوسطىالقديمةالعمبوردىالجغرالمحةالكتنوف

تم!سالتيأواكتشا!ها،تماتوالمحارالارص!مساحاتالصمحةعلي

ويرمر،الميلاديعشرالرايماغردامطلعحتىالتعرهـعليهام!الاورو!يود

المكمرةالحريطةأما(.)الأررقدسالل!وللحار(الاصفر)لاللورللأراضى

بادئةرالوسطىاغديمةاالعصور!ىالاكتشاليةالرحلاتطرقلتوصح

فيالتاريخسحلاتأهمسواحدةهىر،.مق0052المصريبالاكتشا!

.العاد

مق0025الممريود

أقم001العيتيور

!م؟..الالرطاحللو!

ث.م323-334الإلسلدرالأك!ر
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فينجحقدالملاحهذايكونأنالجائزومن.الأسطول

المنطقةفيالجنوبأقصىفيالواقعةالمناطقاكتشاف

المؤونة،منهتنفدأنقبلوذلكحاليا،بالسنغالالمسماة

مرغما.بلادهإلىالعودةإلىفيضطر

يلمونكانواوقد)الإغريق(.القدماءاليونانيون

جاءآخرشعبأيمنأكثرالجغرافياعالمعنبمعلومات

ذروةإلىوصلتقدالقديمةاليونانلأنوذلك،قبلهم

الميلاد.قبلالخامسالقرنمنالأولىالسنواتفيقوتها

سمواحلاليونانيونالبحارةاكتشفالفترةهذهأثناءوفي

كيأماكنعنباحثينوإفريقيا،أوروباعلىالمطلةالأطلسي

إليهمايرجعرجلانوهناك.المستعمراتفيهايقيموا

المنبثقةالمعارفرقعةاتساععلىالعملفيكله،الفضل

أثرهماامتداللذانالرائدانوهذان.العالمحضاراتعن

العالمبيثياسهماالمتوسطالأبيضالبحرمنطقةوراءفيما

ملكاكانالذيالأكبروالإسكندر،والرياضيالفلكى

مشهورا.وغازياوفاتحا،حربياوقائدا

كانتيونانيةمستعمرةوهيماساليا،فيبيتياسعاش

لديهوكانتفرنسا.فيالآنمارسيليا،موضعفيتقع

فيالأطلسيالمحيطفيوالجزرالمدحركاتلدراسةخطة

أبحر،.مق003عاممنيقربوفيما.متعددةأماكن

،طارقجبلمضيقخلالمنمارسيليامنبيثياس

كانتالتيالمناطقفىالأطلسىالمحيطسوأحلواكتشف

بيثياسأبحرثموفرنسا،وأسبانياالبرتغالمكانتقع

واستمر،البريطانيةبالجزرالانتسمىالتيالمنطقةبمحاذاة

فيكؤوداعقبةالثلجوقفحتى،الشمالصوبسفرهفي

عنبعدفيمابيثياسوتحدث.العودةعلىوأرغمهطريقه

المفروضمنكانتالتي،الأقصىالصقعلهايقالأرض

العلماءويعتقد.رحلتهمنالشمالبأقصىنقطةفيتقعأن

بيثياس.انظر:.النرويجأوآيسلنداالانهيالأرضهذهأن

مشغولآبيثياسفيهكانالذيتقريئانفسهالوقتوفى

الإسكندرشرع،الشماليالأطلسيالمحيطباكتشاف

علىالعملفيأثمرتبحريةحملةتوجيهفيالأكبر

المعروفومن.اليونانيينلدىالمعروفالعالمافاقتوسيع

ملكالثانىفيليبالملكأبنهوالأكبرالإسكندرأن

هزمقدفيليبكان.اليونانشمالىتقعبلدةوهيمقدونيا،

نأبعدمقدونيا.وبلادهاليونانبيناتحاداوكوناليونانيين

العملفيشرع-أبيهموتبعد-العرشالإسكندرتبوأ

واليونانية.المقدونيةالقوةوتدعيمتوسيععلى

فيوهوالأكبرالإسكندرتمكن،.مق334عاموفي

من-القويجيشهقادحين-العمرمنوالعشرينالثانية

ثم،الانتركياتمثلالتي،المناطقفيفارسجيشهزيمة

وبعد.الأوسطالشرقنحوزحفهفيالصغيرالملكانطلق

بابلمنبكلالويمةموقعاآسياغربيعبرطريقهشقذلك

،بأفغانستانالانتعرفالتيالأراضيمنوكثيروفارس

اتجاهفيارتحلثمبالهند.الانتعرفالتيالمناطقمنوجزء

الشرقإلىعودتهوعند.الهنديالمحيطإلىالسند،نهرتيار

صحراءعبرالغربصوبزحفهفىانطلقالأوسط

عامالإسكندرتوفيوعندما.وفارسالهندفيجدروزيا

منممتدااليونانيينلدىالمعروفالعالماصبح،.مق332

شماليفيالأقصىالصقعانهافترضواالذيالمكان

الهند.غربيإلىالأطلسي

كلبينالاتصالبدأ.والغربالشرقبينالاتصال

002نحوفيالغربفيوأوروبا،الشرقفيالصينمن

أولاالصينيونعرفوقدالأكبر.الإسكندروفاةبعدسنة

والوشطىالقديمةالعصورفييالمشهوالمكتشفون

الرئيسيةأتالإنجا"جنسيتهالمكتشف

الشرقيةالهندوجزرالصينوزاروالهند،الأوسطالشرقمخترقارحلمس!معربي3!بطوطةابن

وبلاد،والعراقوالحجازومصرالمغربفىممبتةثمالألدلصفيغرناطةمنبدأمسلمعربيغ!جبيرابن

وصقليةالشام

الهندوغربيأفغانستانإلىوصلمقدونيالأكبرالإسكندر

الجنوبيالهادئوالمحيطالهنديوالمحيطالوسوآسياعبروإيرانتركياإلىرحلإيطاليالوردنوني--أودوريك

آيسلندامنجرينلاندإلىرحلنرويجىالأحمرإريك

الشماليةلأمريكاالرئيسىالبرإلىوصلالذيالأولالأوروبىأنهالمحتملمننرويجيليف،إيريكسون

وسومطرةوإيرانوالهندوالصينسريلانكازارإيطاليمماركوبولو،

الأطلسىالمحيطشماليإلىالمتوسطالأبيضالبحرمنأبحريونانىكابيثيال!

منغولياإلىالوسطهيآسياخلالم!ارتحلفملنديأفوليم،رل!روك

الوس!آسيااليالصينمنسافرصييكيان،زهابخ

فبجفالبصرةومكةومصروفلسطينبلبشانمروراخراسادفيسمنرحلتهبدأمسلمفارصيخسروناصر

الموسوعة!يمداخللهاوتراجمشحصيات

التاريخ

م4351-أ

م2811هـ،

ق.مق.م/326

م0133-أ

م

ما-5912

ق.م

أم255أ-

.مق126-

مأ"48هـ،
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فيتعيشكانتالتيالشعوبمنالأوروبيينعنالكثير

عاموفيغزوها.فيالأكبرالإسكندرنجعالتيالمناطق

ويدعىالموظفينأحدووديالإمبراطورعين،.مق381

وقدآسيا.غربىفيلهممثلا(شيان-)تشاجكيان-زهانج

إلى281عاممنالمدةفيالوسطىآسيازهانجاكتشف

.التجارةطرقعنبالمعلوماتمزوداعادثم.م،أق26عام

ياركندإلىطريقافتتاحإلىالمعلوماتهذهأدتوقد

اضجارالقاءبدأحيث،الصينغربيفيحاليا(،)سيوشي

والاوروبيين.والهنودالصينيين

الإمبراطوريةنشطتذلكبعدعاممائةمروروبعد

وصلتالذيالوقتوفى.والغربالشرقبتجارةالرومانية

القرنبدأيةفىلهاأتساعأقصىالرومانيةالإمبرأطوريةفيه

علىنفوذهابسطفىنجحتقدكانت،الميلاديالثاني

والساحل،الأوسطالشرتمناطقومعظمأوروبا،نصف

لمرومافإنذأ!كمنالرغ!وعلىإفريقيا.منالشمالي

وأقامتبلاداهزمتولكنها،رئيسيينمكتشفينتقدم

القليل.إلاعنهايعرفلمأوروبامنمناطقفيمستعمرات

ربريطانياوألمانيابفرنساالانيعرفماالمناطقهذهوتشمل

منكلمنالبضائعالرومانيونالتجاروجلبوأسبانيا.

أوروبامعرفةزيادةاستطاعواوبهذاوإفريقيابموالصينالهند

أوروبامنكلبينالتجارةوازدهرت.النائيةالبلادبهذه

هذاوخلال.الميلاديالخامسالقرنأواخرحتىوالشرق

تهتملاكانتالتيالألمانيةالشعوبتمكنتالوقت

الغربية.أوروبامعظمعلىالسيطرةمنالشرقيةبالمنتجات

تاربإلىمثيرافصلأالفايكنجأضاف.الفايكنج

وقد.الوسطىبالعصورالمسماةالفترةخلالالاكتشافات

إلىالميلاديالخامسالقرنبدايةمنالفترةتلكاستغرقت

فييعيشونالفاي!صنجوكان.الميلاديعشرالسادسالقرن

الدنمارك،الانتشملأورولامنمساحةوهىإسكندينافيا،

بدأ،الميلاديالثامنالقرنمستهلوفي.والنرويجوالسويد

جراءمنالوخيمةبالعواقبيشعرونالإسكندينافيون

فيهشعرواالذيالوقتفيالسكانفىالمطردةالزيادة

إليهايحتاجونالتىالأرضمساحاتفيالملحوظبالنقص

وراءسعيابلادهمالفايكنجمنكثيرتركولذا.للزراعة

ماإلىبعضهمفهاجربميقتاتونهرزقاليجدوا،جديدةأماكن

وفيماوأسكتلندا.وأيرلنداوآيسلندالمانجلتراالانيعرف

الفايكنجأحدآيسلندامنارتحلم829عابممنيقرب

باسمالمعروفة،الضخمةالجزيرةإلىالاحمرإريكيدعى

وهوالفايكنجأحدجاءقليلةسنواتوبعدجرينلاند.

جرينلاندنحومتقدماواتجه،هيرجولفسونبيارنيالقبطان

الساحلمنبالقربعاصفةولكن،إريكبمستعمرةليلحق

أصبحوهكذابكندا.الآنيعرفماإلىقذفتهالشرقي

استطاعبأنهاشمتهرالذي،الأولالأوروبيهيرجولفسون

الشمالية.أمريكامنالرئيسيالبرمشاهدة

ليفقاد،الميلاديعشرالحاديالقرنبدايةوفى

اكتشافإلىتهد!تبعثة-الأحمرإريكابن-إيريكسون

قبل.منمشاهدتهاعنهيرجولفسونأعلنالتيالأرض

سماهمكانفىمستوطنةالفايكنجأسسبعدوفيما

كانتأينيعرفأحدلاالواقعوفىفينلاند،إيريكسون

تقعكانتأنهااحتماليظخونالعلماءوبعضتقع.فينلاند

منالكنديبالإقليمالانتعرفالتيالمنطقةفى

واثاربقاياوجودبعدهذاتأكيدتموقدنيوفاوندلاند.

الهنودوكان.أم619عامالفايكنجإكىتنتمىمستوطنة

في-غالبا-عاشواالذينأولئكمنالإسكيموربماأو

الفايكنجهجرولذلكفينلاند،هاجمواوقد.المنطقة

بهذهالاهتمامالإسكندينافيونفقدبعدوفيما.المستعمرة

.الجديدةالأرض

الفايكنج؟؟ليف،إيريكسونالأحمر،إريكانظر:

فينلاند.

أواخرفي.والغربالشرقبينالاتصالاستئناف

الأوروبيالاهتمامتجدد،الميلاديعشرالحادياغرنا

باسمالمعروفةالحربيةالحملاتفترةأثناءالأوسطبالشرق

الحملاتهذهالأوروبيونالقادةنظم.الصليبيةالحروب

ثمومن،الأوسطالشرقمنطقةعلىألاستيلاءلإعادة

علىواستمرت،أم690عامفيالصليبيةالحروببدأت

الحروبانظر:.عام002نحوبلغتمتقطعةفترات

الصليبية.

علم،الأوسطالشرقمعالتجارةخلالومن

التىوالمثيرةالمألوفةغيرالمنتجاتعنالكثيرالأوروبيون

والخزف،المجوهراتمثلالأقصىالشرقمنتأتىكانت

التيالقصصدعمتولذلك،والتوابلوالحريرالصينى

الطلببهاالخاصةوالعينات،المنتجاتهذهعننوهت

التجارعقدالطلبهذاولتلبية.أوروبافىعليهاالملح

)فينيسيا(والبندقيةوجنوهبيزامنكلفيالإيطاليون

كانواالذينالأوسطالشرقمبارمربحةتجاريةصفقات

الأقصى.الشرقفىالمنتجاتهذهيقتنون

اقترب،الميلاديعشرالثالثالقرنمنتصفوفي

منأكثراسياشمرقيبشعوباتصالهمفىالأوروبيون

قساةمحاربونهناككانالوقتذلكوفي.غيرهم

آسياكليحكمونوكانوا،ا!لغولباسميعرفونشجعان

لهممثلاالرالغإنوسنتالبابابعثم1245عاموفىتقريبا.

كيكاربينى،بلانوأوفجونالفرنسيسكانيالراهبهو

.المغول)حاكم(خانمعوالصداقةالودعلاقاتيقيم

وفيحاليامنغوليايسمىماإلىرحلتهمنالراهبوعاد
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عاموفي.وبلادهمالمغولعنالمعلوماتمنالكثيرجعبته

آخر،ممثلافرنساملكالتاسعلويسالملكأرسلام،253

.الخانيزوركيروبروكأوفوليمهوفرنسيسكانياراهبا

الخانإقناعمنروبروكيتمكنأنفىيأمللويسوكان

ضدلهحليفايصبحثمومن،النصرانيةالديانةبتبني

عادأنهإلا،مهمتهفيفشلروبروكولكن،المسلمين

فييرفلالتيالضخمةالثروةعنرائعةقصصايحكي

التجارالحكاياتهذهفحفزت.آسياشرقيسكاننعيمها

تجارمعتجارتهملتوسيعالشغفمنمزيدإلىالأوروبيين

.الشرق

البندقيةمنتاجرانشرعتقريبا،ام052عاموفي

منالخروجفىبولو،ومافيونيكولو،وهما)فينيسيا(

فترةخلالالصينإلىفوصلا،تجاريةمهمةفيالبندقية

القائدوصادقا،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالستينيات

يحملانالبندقيةإلىالأخوانعادثم.خانقبلايالمغولي

وفي.الأخرىالبضائعملعضالمجوهراتمنكبيرةثروة

مرةالصينإلىبولوومافيونيكولورحل،ام712عام

المسمىنيكولوابنيصحبهماكانالمرةهذهوفي،أخرى

ماركووكانالعمر.منعشرةالسابعةيناهزوكانماركو،

نفسفىعظيماانطاعاتركمما،لغاتأربعيتقنبولو

فييبعثهأنإلىالفورعلىأقدمحيث،خانقبلاي

بقيوخارجها.وعرضهاالمملكةطولفىرسميةجولات

الصينأرجاءفييتجولعاماعشرخمسةمدةبولوماركو

نأوبعد.الحاكمللخانشخصياممثلاآسياشرقيوجنوب

ثمومن،العالموصفوسماهرحلاتهعنكتابانشررجع

والتميز.والذيوعالشهرةبولوماركورحلاتقصةنالت

عنهاونتجأوروبا،فيالعطمةمكانتهاأخذتوبذلك

وشمعوبالأوروبيينبينوالودالترابطفيمتزايدةعلاقات

ركو.مابولو،:نظرا.آلممياشرقي

قصصاقدمواالآخرينالرحالةمنمجموعةوهناك

وأوائلعشرالثالثالقرنأواخرخلالرحلاتهمعنمثيرة

أودوريكبينهممنوكان،الميلاديينعشرالرالغالقرن

إيطاليا.منصراأودوريكوكان.بطوطةوابنالبوردنونى

المحيططريقعنالصينإلىأبحرأم،431عاموفي

وحطالمسيا،وسطمخترقاأوروباإلىرجعثم،الهندي

.ام033عاموطنهفيرحاله

سجلهاالتيالرحلاتأولى.والمسلمونالعرب

سنةنحو)تخسروناصررحلةهيالعربيالتاريخ

الأوروبيةللاكتشافاتالدهبييالعصرمكتشفو

الرئيسيةالإنجازاتجنسيبته"المكتف

.الهادئالمحيطوشاهدبنما،برزخعبراشكشافيةحملةقادأسبانيدينونيزسكوقبالبوا،

المكسيك.إلىتكساسمنالسهولخليجاكتشفأسبانينونيزألفارفاكا،داكمايزا

كندا.الانيسمىماإلىالأطلسىشماليعبرأبحرإيطاليجون،كابوت

.لابلاظريوديصاروقيأمريكاساحلاكتشفايطالىشستيان،كابوت

الهند.إدى!!ريقياحولوألحرالبرازيلىالساحلإلىوصلبرتغاليالفاريزبيدرو،كابرال

ورنس.نتطلصبعدماإلىألحرفرنسىجاك،كمارت!ه

الكاريبي.وأراضيالغربيةالهندجزرإلىبحريةرحلاتأربعأنجزإيطاليكريستوفر،كولمبوس

أمريكا.غربيجنوباكتشصأسبانىديفاسكويزفرانسيسكوكورونادو،

المكصيك.غزاأسبانيهيرناندوكورتيز،

البحر.عبرالهندإلىيصلأوروبيأولبرتغالىفاسكو،داجاما

المسميصيبى.نهرإلىووصلأمريكاشرقيجنوباكتشفأسبانيهيرناندوسوتو،دي

الصالح.الرجاءرأسحوليدورأوروبىأولبرتغاليبمارتلوميوديماز،

العالم.حوليبحرإنجليزيمكتشىأولإنجليزيفرانسيسالسير،دريك

الضجمط.الشماليالممرعنالشماليأمريكاساحلفيبحثإنجليزيمارتنالسيرفروبشر،

الأرضية.الكرةحولدائرياالأولىالرحلةقادبرتغاليفرديناند،ماجلان

.أم522عاموفاتهبعدالرحلةواكتملت

أمريكا.غربيجخوباكتشفأ!سبانيديجوان،أونات

.الأمازونلهراكتشفأسبانيدوفرانسيسكوأوريلانا،

ليما.لمس!وأبيروغزانيأسبافرانسيسكورو،بيزا

فلوريدا.عليهايطقالتيالمنطقةاكتشصأسبانيخوان،ليونديبونس

غربي.شماليممرعنبحثإيطاليداجوفانيفيراتزانو،

الجنوبية.وأمريكاالغربيةالهندجزرإلىرحلإيطاليأمريغو،فسبوتشي
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خراسانفيمرومنرحلتهبدأوقدام(.710هـ،046

فبلخ،البصةثمومكةومصروفلسطينللبنانمرورا

سفركتابهفيووصفسنواتممبعنحورحلتهوامشغرقت

ومأكلهم.وملابسهموسكانهازارهاالتيالمناطقكلنمامة

خسرو.ناصرانظر:

قامفقدأم(،172هـ،461)تالكنانيجبيرابنأما

مأ182هـ،578عامأولاهاكانترحلاتبثلاث

شزأرغرناطةمنبدأها،السنإتعلىيزيدماواستغرقت

أصتاماوبلادأعراقواوالححازومصرالمغربفيسبتةفيها

أوجبيرابنرحلةاسماالرحلةهذهعلىوأطلقوصعقلية،

دقيفاوكار.حضانةإلىينتمسبكانلأنهبمالكنانيرحلة

والشهرواليومأصساعةايذكروكان،للحوادثتسجيلهفي

يسجلفلماالأخريانارحلتاهأما،الأحيانأغلبفي

.كتابفىأخبارهما

منسواهاماعلىتصىتكادالتيالرحلاتأشهرأما

فهىالغربفيأمالشرثفىسواءالأخرىالرحلات

حيثأم(،377هـ،997)تبطوطةابنرحلات

رحلاتلتلاتقاموقد.قرنربعزهاءبعضهااسعتغرق

،ام32دهـ،725عامالمغربفىطنجةمدينةمنمبتدئا

الساحلفيهاوصفعاما،25نحوالأولىواستمرت

والبحرينوعمانوالعراقوالحجازوالشاملإفريقياالشمالي

وجزيرةوسومطرةوالصينوالهندوأفغانستانوخراسان

رحلتهأما.ام934هـ،075عامفاسإلىوعادسرنديب

إلىعادثمبغرناطةوأقامالأندلسإلىلهاقامفقدالثانية

ام353هـ،753عامخرخالتانيةالرحلةوفي.المغرب

وغيرهاالإسلاميةالممالكمنكثيراوزارإفريقياوسصأإلى

وقدام،354هـ،754عامعاد"عاناأمامم!!ة:
هـي

غرائبفىالأنظارتحفةكتابهفىمشاهداته!ط!سرد

بطوطة.ابنانظر:الأسفار.وعجائبالأمصار

الأوروبيةللكشوفالذهبيالعصر

منكثيرأراد،الميلاديعشرالخامسأغرناخلال

،الشرقمنتأتىالتىالمنتجاتشراءالأترياءالأوروبيين

والثوم،والقرفةوالحرير،الصينيوالخزف،المجوهرات:مثلى

هذهعلىالطلبزادوكلما.أضوابلاوبحضأغلف!وا

سيطرأم،453هـ،857عاموفيثمنها.ارتفعالبضائع

فيالأسواقمعظمعلىالتجاريةبحن!ضهماطسلمون

بينالرئيسيةالبريةالتجارةطرقعلىوكذأكانضرث

حص!----خرحربرب،.عو
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ال!أدئطض

الحنوبى

!ودتومميعفىالأوروبيةاالاستكشافيةالرحلاتنجحت،الميلاديينعمتروالسادسعشرالحامس!القرنينخا!ل.للاكتشافاتالذهبيالعصر

إلىإفريقياحولمنالفترةهدهفيالمعامرونالمكتشفودأبحروقد.الحريطةعلىوالأررقبالأصفرالملولةالماطقفيموصحهوكماالصرود!ا3العا

الحريطهة.علىالحديدا3العامعالمتر!ميمفيأخدواثمآ!ميا
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المسلمينأنيرونالأوروبيونوكان،والشرقأوروبا

ولذلك،الشرقيةلمنتجاتهمغاليةأثمانبدفعيطالبونهم

التجارطريقمقاطعةأوروبافيالتجاريةالمجموعاترأت

منكلإلىمباشربحريطريقعلىوالعثور،المسلمين

الأوروبيونسماهاالتي،والغربيةالشرقيةالهندجزر

اخذتثمومنآمميا(منالشرقي)الجزءايإنديزحينذاك

الرحلاتتوجيهفيالمبادرةوأسبانياالبرتغالمنكل

.التجاريالطريقلاكتشاف

عصرفيفترةأزهىالاكتشافيةرحلاتهموكانت

أمريكااكتشافإعادةإلىالطريقوقادوأ،الاكتشافات

الأوروبيين.المكتشفينبمجهود

القرنأوائلفيحدثإفىيقيا.طرفإلىالوصول

البرتغاليونالمكتشفونركزأن،الميلاديعشرالخامس

هنريالأميروكان.لإفريقياالغربيالساحلعلىانتباههم

مشهوراصارقدالبرتغالملك-حينذاك-الأولجونابن

كلالمبكرةالرحلاتهذهمنحلأنهبمالملاحهنريباسم

التابعونالبحارةكان،المتعاقبةالرحلاتوخلال.رعايته

الساحلامتدأدعلىالجنوبأقصىإلىيبحرونلهنري

عامهنريفيهماتالذيالوقتفىولكن،الإفريقي

المو!حتىرسمهتمقدالإفريقىالساحلكانأم046

.الملاحهنريان!:.سميراليونالحالي

ازدادعشر،الخامسالقرنمنالأخيرةالسنواتوفي

الجنوبىالطرفإلىالوصولفيوتفاؤلأ،أملاالبرتغاليون

سوفالاكتشافذلكمثلانيعتقدونكانواإذلإفريقيا،

اسيا.إلىيصلبحريطريقعنيكشف

بارتلوميوالبرتغاليالمكتشفخرجأم،487عاموفي

حوليدوربحريطريقلاكتشافمحاولةفيدياز

الغربيالجنوبيالساحلحولمبحراكانوفيماإفريقيا،

الطرفبجوارسفينتهعنيفةعاصفةدفعت،القارةمن

،الشرقنحومبحراكانأنهالحالفيديازوأدرك،الجنوبي

الدورانأستطاعقدأنهأيضاوأدركأرضا،يرىأندون

أطلقالعصر،ذلكفىالسائدةللتقاليدوطبقا.إفريقياحول

رأساسمالبقعةهذهعلىالبرتغالملكالثانيجونالملك

بارتلوميو.دياز،انظر:.الصالحالرجاء

كانبينما.أمريكاإلىيصلكولمبوسكريستوفر

يتجه،بحريطريقعنبالبحثمشغولينالبرتغاليون

الأوروبيينالبحارةبعضأخذآسيا،إلىالشرقصوب

طريقأقصرأنيعتقدونكانوالأنهمبمالغربإلىيتجهون

المرورعبريقعأنهلابدوالغربيةالشرقيةالهندجزرإلىيصل

وهوكريستوفركولمبوسكان.الأطلسيالمحيطخلالمن

حاولولذا،بقوةالرأيبهذاشمعسك-جنوهمنقبطان

عليهيتكرمبأنالبرتغالملكالثانيجونيقنعأنكولمبوس

ولكن.الغربصوباستكشافيةبعثةبقيادةالأمربمنحه

كولموسأنإلا،الفكرةرفضواالملكمستشاريبعض

حكامعلىفكرتهوعرض،رأيهعنشخلىأن،رفضبدوره

ملكةإيزابللاقبلتالمطافنهايةوفي.آخرينأوروبيين

والملكالملكةقدمتأم294عاموفي،خطهأسبانيا

ماريا،وسانتاوبنتا،نينا،هيسفنثلاثالخامسفرديناند

الطائلةوالثروةوالتشريفالتكريمدرجاتبمنحهووعداه

الهند.جزرإلىوصلإذا

منالثالثفىبأسبانيابالوسمنرحلتهكولمبوسبدأ

،الكناريجزرإلىأولآسفنهوأبحرت،أم294أغسطس!

.الكناريجزرعلىالمطل،الأطلسيساحلعنتمافابعيدا

وشقتسبتمبر،6فيالكناريجزرالحملةوغادرت

السفينةبحارةوظل.المحيطعبرالغربصوبرأساطريقها

01وفي.الأرضرؤيةبدونشمهرمنأكثررحلتهمفى

أمريتولوابأنوهددواالعودةعلىكولمبوسحثواأكتوبر،

أقنعهمكولمبوسأنبيد.العودةرفضإذا،بأنفسهمالرحلة

شاهدتمامايومينوبعد،أياملبضعةالرحلةفيبالاستمرار

الهند.جزرإحدىبنتاالسفينةظهرفوقمنبحار

سانالجزيرةوسمى،الأرضعلىكولمبوسرسا

إسبانيولاوهماأخريينجزيرتينأيضاوزأرسلفادور،

وجمهوريةهاييتيمنكلالحاضرالوقتفى)شقاسمها

إلىوصلقدأنهكولمبوساعتقدووكوبا(.الدومينيكان

اسمقابلهمالذينالناسعلىأطلقولذلكالهند،جزر

بالوسووصل،أم394ينايرفيالعودةفيوشرعالهنود،

اثارااكتشافاتهعنالأخبارأحدثتماوسرعان،مارسفى

الملكوكافأهأوروبا.أرجاءجميعفيوعظيمةمدوية

البحر.أميرلقببمنحهإيزابللاوالملكةفرديناند

كريستوفر.،كولمبوسانظر:

الأوروبيينمعظمكانإفريقيا.حولالبحريةالرحلة

كثيراولكنالهند،جزرإلىوصلكولمبوسأنيعتقدون

عنوأفصحوا،الرأيهذايرفضونكانواالبرتغاليينمن

منأياأوالتوابلمعهيجلبلمكولمبوسبأنرأيهم

نأمنواثقينالبرتغاليونوظل.المعروفةالاسيويةالمنتجات

إفريقيا.حولالإبحارهولاسياطريقأفضل

الأولمانويلالبرتغالملكأمر،أم794عاموفي

فيالإبحاريستأنفأنداجامافالممكوالبرتغاليالملاح

يشقوأندياز،بارتلوميويتخذهكانالذي،نفسهالطريق

منرحلتهداجامابدأيوليو،8وفىاسيا.نحوكلهطريقه

ماسرعانلكنسفن،أرلغبصحبةالبرتغالفيلشبونه

العواصفأهمهامنوكان،متابفيالرحلةوقعت

الأطعمة،وشحت،الأسطولاعطبتالتىالهوجاء

تفشيفيفتمثلتالثانيةالخطورةأماالنفاد.علىوأوشكت
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العامل!تمنالكثيرحياةعلىقضىالذيالإسقربوطمرض

رأسيكنلمأشمهرثلاثةمروروبعد.الأسطولطاقمفي

.مكانأيفيأسلعيان-الإطلاقعلى-يبدوالصالحالرجاء

بهاستبدالذي-السفينةطاقمطلبأكتوبرشمهروفي

الرحلة.عنالتخليداجامامن-القلق

الرجاءرأسبأنوأقنعهمطمأنهمداجاماولكن

يوموفي.الرحلةفيقدمااستمرولذلك،أمامهمالصالح

الصالح.الرجاءرأسإلىالبعثةوصلتنوفمبرمن22

وتوقفإفريقيا،قارةطرقحولطريقهداجاماشقثمومن

منطقةفى،القارةهذهمنالشرقيالساحلعلىمراتعدة

كينيا،الحاضرأصقتافيتسمىوالتي،مالينديتدعى

ووصلت.الهنديالمحيطعبرليرشدهعربئاملاحاوامشأجر

وهكذا.أم894مايو02فيبالهندكلكتاإلىالحملة

آسيا.إلىبحريطريهتاكتشاففيداجاماجهودتكللت

فاسكو.داجاما،انظر:

المحيطعبورفىكولمبوسنجحالجديد.العالماكتشاف

،ام894أم،394الأعوامفيأخرىمرةالأطلسي

بجامي!ط،الانتعرفالتيالمناطقوأكتشفأم205

الوقتفيتمثلهااكتيوالشواطئوترينيداد،وبورتوريكو،

كولمبوسأدركالنهايةوفىوفنزويلا،بنما:منكلالحاضر

بأنهايعتقدظلذلكمعولكنهالهند،جزرإلىيصللمأنه

.بعيدةليست

بيدروالبرتغاليالمكتشفرساام005عاموفي

يحاولكانر.انبرازيلالآنيسمىماعلىكابرالألفاريز

ولكنهالهند.إلىإفريقياحولعريضطريقفييبحرأن

أكملبعدوفيما.الجنوبيةأمريكاإلىوصلذلكمنبدلأ

الهند.إلىووصلإفريقياحولالرحلةكابرال

بثلاثالإيطاليالمكتشف!أميريغوفسبوتشيوقام

عاممنالأولىوكانت،الجنوبيةأمريكاإلىرحلات

)مكتشفأوجيدا،ديألونزومعام005إلىأم994

إلىأم105عاممنأخريينبرحلتينقامثم(.أسباني

ضابطمعأ405عامإلىأمء.3عامومنأم،205

أنهبعدفيمافسبوتشيوزع!كولهو.جونكالوهوبرتغالي

مارتناقترحام705عاموفيجديد.عالمإلىوصلقد

العالمهذايسمىأنألمانىخرائطمصممفالدسيمولر

انظر:أميريغو.فسبوتشيباسمأيأمريكاالجديد

أميريغو.فسبوتشي

رحلةقيادة،إيطالىملاحوهو،كابوتجونوتصدر

،أم794عامالشماليةأمريكاإلىإنجلترامناستكشافية

قادربأنهإنجلتراملكالسالغهنريإقناعفيكابوتونجح

عنكولمبوسعليهاتعرفالتىالهند،إلىالوصولعلى

قدكولمبوسكانالذي،الطريقذلكمنأقصرطريق

بريستولمنكابوتأقلعمايوشهروفي.قبلمنسلكه

المحيطعبرالغربصوبمباشرةأبحرث!اإنجلترا،في

.كولمبوسطريقمنأبعدالشمالإلىمتجها،الاطلسى

الانهىالتيالأرضعلىكابوترساشهروبعد

كندأ.فيبريتونجزيرةرأسوأمامنيوفاوندلاند

البحارالإنجليزيالملكأرسلأمء.8عامحوالي

داخلمائيطريقعنللبحث،كابوتبن!مبستيان

وهذاقبل.منإليهاوصلقدوالدهكانالتيالأراضي

الشماليالممرباسممعروفاأصبحفيهالمأمولأطريقا

قدماكابوتسبستيانأبحرعنهالبحثسبي!!وفى.الغربى

نأالمحت!لومن.الشمالىالأمريكىالساح!!امتدادعلى

كاروليناتمثلالتيالمنطقةفيالجنوبأقصىفييكون

الرحلةتلكنتيجةوكانتالحاضر.الوقتفىأجةالشما

انظر:.الساحلعنوافرةمعلوماتإنجلترااكتساب

.كابوت

نونيزفاسكوالأسبانيالمكتشفقادأم513عاموفي

فيبنمايسمىالذي،المكانعبراكتشافيةرحلةبالبوادي

الساحلعلىالمطلةالمناطقمنبادئاا!ضر،الوقت

ولذلك،الهادئالمحيطعلىالمطلةالمناطة!إلىالأطلسى

للمحيطالشرقيالشاطئيشاهدأوروبىم!ضشفأ:أ!يعد

كانالجديدالعالمأنإثباتعلىاكتشافهزسماعد.الهادئ

انظر:وآسيا.أوروبابينتقع،الأرضمنضخمةكتلةحقا

.دينونيزفاسكوبالبوا،

فى.الأرف!يةالكرةحولالدائريةماجلانرحلة

بعضبدأبالبوا،اكتشاففيهحدثالذينفسهالوقت

حولالإبحارالممكنمنكانإذاعمايتساءلونالأوروبيين

وهو،ماجلانفرديناندوأحس.آسياإلىالجنوبيةأمريكا

هذااكتشافلإمكانهأنثقة،بكلماهر،برتغاليملاح

البرتغالملكالأولمانويليفاغشرعولذلك،الطريق

الأولتشارلزولكن.عرضهرفضالملكولكن،بفكرته

رحلةيرعىأنعلىام518عاموأفقألممبانياملك

.ماجلان

أسبانيافيبراميداديسانلويكارمنماجلانورحل

وماسفنخمسبصحبتهوكان.أم951سبتمبر02في

الساحلإلىالوصولوبعدبحارا.042منيقرب

.الجنوبنحوالساحلمتتبعاظلللبرازدلالشرقيالشمالي

عليهايطلقمنطقةفيرحالهحطأم052مارسوفي

الجنوبيالشتاءحلوللينتظربالارجنتين،جوليانسانالان

ماجلانوأبحرمحبت!بر.حتىيونيوشهرمنيستمرالدي

ممراالسفندخلتأيامثلاثةوبعدأكتوبر،81فيبسفنه

منالجنوبيالطرفعندماجلانمضيقباسماللانيعرف

سفنثلاثأنطلقتيونيو28وفي.الجنوبيةأمريكا
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ولكن،الهادئالمحيطداخلإلىالمضيقمنخارجة

عادتبينما،الأخريينالسفينتينإحدىحطمتالعواصف

أسبانياإلىالأخرى

جزرمنقريبونأنهم،سفنهأطقمماجلانوأخبر

،مخطئونأنهملهمأثبتالهادئالمحيطولكنالهند،

واستمر،يتوقعماجلانكانمماأبعدمكانفيكانواوأنهم

نأدونأشهر،ثلاثةمنأكثرإبحارهمفيالمكتشفون

،باسمكاناهلتينغيرجزيرتينعدافيما،أرضأيةيشاهدوا

الثيرانجلوديقتاتواأنإلىالبحارةفاضطر،وشئالطعام

ما521مارسوفي.الحياةقيدعلىيظلواكيوالفئران

نأاستطاعحيث،غوامالانيسمىماإلىماجلانوصل

باسمالآنيعرفماإلىرحلذلكوبعد.مؤونتهيجمع

السكانوبينبينهمريرصراعداروهناك.الفلبينجزر

إبريل27فيالمعاركإحدىفيماجلانوقتلالمحليين

.أم521

إحدىتركإلىالحملةاضطرت،ماجلانوفاةبعد

التوابلجزرإلىالأخريانالسفينتانارتحلتبينماسفنها،

بعدوفيماإندونيسيا.منجزءالانوهيآيلاندز()سبايس

واسمهاالسفينتينهاتينإحدىالرحلةفياستمرت

ضباطأحدقيادةتحتالغربصوبواتجهتفكتوريا،

وعبرتكانو،ديلسباستيانخوانالملازموهو،ماجلان

الصالح.الرجاءرأسحولوأبحرت،الهنديالمحيط

تحطمتأنبعدلها،يرثىحالةفيالسفينةكانت

بحاراعشرثمانيةمنمكونطاقمظهرهاوعلىبشدة

السفينةهذهووصلت.الكاملالإعياءمنحالةفيوكافوا

وقدام،522سبتمبر6فىأسبانياإلىالمطافنهايةفى

أعوأمثلاثةفيكم000.08منأكثرالسفرفيقطعت

الممكنمنأنهعلىالرحلةبرهنتفقدثمومنتقريبا.

فرديخماند.،ماجلانانظر:.العالمحولبحراالسفر

السنواتالجديد.خلالالعالمفيأسبانيافتوحات

المكتشفوناندفع،الميلاديعشرالسادسالقرنمنالأولى

وأمريكا،الوسطىأمريكامعظمعبرمتوغلينالأمحبان

،الجيوشمنموجاتبعدهموانطلقت،الجنوبية

الرحلاتأهمإحدىبدأتثم.المستعمرينومجموعات

.ام951عامفيالجديدالعالمفيالأسبانيةالاستكشافية

يقودكانالذيكورتيزهيرناندوأبحرالعامذلكوفي

الساحلإلىكوبامنتقريباأسباني6..عددهبلغجيشا

قدكورتيزوكان.المكسيكالانيسمىالذي،الشرقي

المنطقة،تلكفيغنيةهنديةإمبراطوريةعنقصصاسمع

البحريألمسطولهورساعليها.يعثركيانطلقولذلك

منالشرقىالساحلعلىسفينةعشرةإحدىمنالمكون

الهنودأنعلمالساحلعلىرساأنوبعد،المكسيك

علىعظيمةحضارةمنوارفةمظلةتحتيحكمونالأزتك

البلاد.بداخلمحدودةمسافة

فيالأزتكعاصمةإلىبجيشهكورتيزوانطلق

استقبلوهناك.سيتىمكسيكوالآنوهيتينوشتيتلان

البيضالغرباءالزوارمنتيزوماوإمبراطورهمالأزتكشعب

كورتيزولكنبشرا.وليسواالهةباعتبارهم،ترحاببكل

بنفسه،الإمبراطوريةحكمفيوبدأأسيرامونتيزوماأخذ

ثروةلهميقدمواأنعلىبالقوةالهنودالأسبانأجبرثمومن

وفي.الأخرىالثمينةالمقتنياتوبعض،الذهبمنطائلة

خارجوطردوهمالأسبانعلىالأزتكثارام052عام

جيشهزمالتاليةالسنةفيولكن،تينوششيتلانعاصمتهم

علىالكاملةمميطرتهبسطمنوتمكن،الأزتككورتيز

أمريكاغزوإلىالأسبانهذاانتصارهود!،إمبراطوريتهم

فيالأسبانيةالقواعدأهمإحدىالمكسيكوجعلوأ،الجنوبية

.هيرناندوكورتيز،نظر:ا.لعالما

الأسبانيالمكتشفاحتلأم533عاموفي

الإنكالهنودالتابعةالغنيةالإمبراطوريةبيزاروفرانسيسكو

عامإلىام535منالمدةوفيبيرو.الانيسمىفيما

حزبفيعضووهو-ألماجروديدييجواستطاعأم537

عبرثم،الغربيةبوليفياالانيسمىمايكتشفأن-بيزارو

ما553عاموبحلول.شيليداخلإلىالإنديزجبال

نحورحلاتهمفييصلواأنالأسبانالمكتشفوناستطاع

إلىوصلواحتى،إليهيصلواأنيمكنماأقصىإلىالجنوب

فرانسيسكو.بيزارو،انظر:.ماجلانمضيق

المناطقالأمسباناكتشفعشر،السادسالقرنوخلال

المتحدةالولاياتمنالجنوبيالجزءالانتمثلالتي

بونسخوانالمكتشفابحرأم513عامففي.الأمريكية

منالشرقيالساحلعليرساثمبورتوريكو،منليوندي

ما953عاموفى.خوان،ليونديبونسانظر:فلوريدا.

قيادةتحت-تقريبا-أسباني6..قوامهجيشأبحر

لفلوريدا،الغربيالساحلإلىكوبامنسوتوديهيرناندو

الحملةهذهأبحرت.الذهبعنالبحثسبيلفى

وكاروليناجورجيا،الانيسمىماإلىالاستكشافية

وألباما،،وتينسي،الشماليةوكارولينا،الجنوبية

.المزعومالذهبيجدوالمولكنهمولويزيانا،،والمسيسيبي

الذينالأوائلالأوروبييناعتبروافقدهذامنالرغموعلى

سوتو،ديانظر:.المسيسيبىنهرإلىالوصولمنتمكنوا

.هيرناندو

المكسيكأسبانيجيشغادرام054عاموفي

السبع،سيبولامدنعنللبحث،الشمالتجاهوزحف

غنية،-الهنديةالقصصتقولهلماوفقا-المدنهذهوكانت

علىوانطلقت.الثمينةوالمجوهراتبالذهبتزخرحيث
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سوتوديهيرناندو

قابلأسبانيمكتشف

حلالالهمديةالقبائل

الاممتطلاعيةالرحلة

ليصلالأولىالأوروبية

بأمريكاالمسيسيبيلهرإلى

الأسبانبدأوقد-

منأم953عامرحلاتهم

فلوريدالغريالحاليالمو!

إلىالوصولم!وتمكن-

عاممايو!ىالحهر

ديفاسكويزفرنسيسكوبقيادةالحملةهذهالفور

الحاضرالوقتفيتسمىالتىالمناطقخلال،منكورونادو

.كنساس،أوكلاهوما،ت!سساسنيومكسيكو،،الأريزونا

الغربىالجنوبمناطقمنكتيرةخرائطرسموالقد

المدنيجدواا+ذأ!كمنالرغمعلىولكنهم،الأمريكى

مدنبمديفاسكويزفرنسيسكوكورونادو،انظر:.السبع

السبع.سيبولا

سلكهالذيأطريقاكان.شمالىممرعنالبحث

ولذاجدا،طويلاالجنوبيةأمريكاطرفحولماجلان

الدولإنحيث،الأوروبيينالتجارعيونعنهانصرفت

كانتبخاصةوإنجلترا،فرنسا،منكلبينهاومنالأوروبية

أقصربحريةطرقعلىالعثورضرورةأعينهانصبتضع

الغربىالشماليالممرفىإما،البحثوانحصريوجد.مما

الذيالشرقيالشماليالممرفىأو،الشماليةأمريكاعبر

أوروبا.شمماليفييقع

فرنساملك،الأولفرانسيسأرسلام452عاموفى

الشمالىالممرعنللبحثأمريكاإلىاستكشافيةبعثة

ادجوفانيالإيطاليالملاحالرحلةهذهيقودوكان،الغربي

الكثيراكتشفانهإلاالممر،هذايجدلمولكنهفيراتزانو،

عام.وفيالشماليةلأمري!طالشماليالساحلمنالمناطقمن

طريقهفيكارتييهجاكالفرنسيالمكتشفأبحرأم535

لمونتريال.الحاليالموقعفيلورنسسانتنهروراءماإلى

الشماليالممرعليالعثورفيالمحاولةهذهساعدتوقد

فىفرنسيةإمبراطوريةبإنشاءالمبادرةإلىالغربي

نموها.زيادةعلىأمريكا،والعمل

عنالباحثينالإنجليزالمكتشفينمنعددهناكوكان

والثمانينياتالسبعينياتأوائلخلالأخربيأأصشمالىاالممر

فروبشرمارتنقامفقدبمالميلاديعشراسمادسأغرنامن

لابرادور،شماليفيممرعلىللعثورثلاثبمحا:لات

نفسهماجلانطريقدريكفرانسيص!السيرسلكوكذا!ك

المحيطسواحلاكتشفثمومن،أصشماليةاأمريكاحوأ!

وأمدخلعنباحثا،الشماليةأمريكاعلىالمطلةالهادئ

أنديفيزجونحاولكما.الغربىالشماليأطممربوابة

الغربىالساحلامتدادعلىبحرأبالسيرالممر،علىيعثر

علىالعثورجاهدينالملاحينمنعددوحاوللجرينلاند.

مطلعمنالأولىالسنواتخلالالغربيالشماليالممر

المكتشفونبينهممنوكان،الميلاديعشرالسادسالقرن

وتشارلزتشانسلور،ريتشارد:أسماؤهمالتاليةالإنجليز

قاموكذلك.ويلوغبيوهوغ،بيتوآرثر،جاكمان

ثلاثالغربيالشماليالممرعليللعثورنفسهابالمحاولة

بارنتس.وليمالهولنديالملاح،مرات

الأرضيةالكرةصورةمعالماسلكمال

عشرالسادسالقرنمنالأواخرالسنواتبحلول

إمبراطوريةأيديهمعلىنمتقدالأمحبانكانالميلادي

ثمومن،والمكسيك،الجنوبيةأمريكامنكلفيكبيرة

ألانعليهايطلقالتىوالمساحاتالمناطقفيتحركوا

الحقيقةوفى.المتحدةالولاياتمنوالغربيالشرقيالجنوب

القرنخلالالشماليةأمريكاوفرنساإنجلترااكتشفتلقد

عشروالتاسععشرالثامنالقرنوفي.الميلاديالسابكشر
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عشرالسابعالقرنينخلالتمالشماليةأمريكاالأوروبييناكعشاف

منوالكثيرومعالمهاالقارةشكلعنذلككشفولقد-عشروالثامن

القرنأوائلفيغرباالأمريكيونالمكتشفونواندفعالدأخليةمناطقها

عشر.التاشع

يستكملونالأوروبيونالمكتشفونكان،الميلاديين

منالمجهولةالأخرىللمناطقالصورةمعالم-تدريجيا-

وشقوا،الشاسعالهادئالمحيطخريطةوشكلوا،العالم

إفريقيا،لقارتيالداخليةالمناطقفىمتوغلينطريقهم

الشمالي،القطينمنكلأطرافإلىووصلواوأستراليا،

العشرين-القرنفي-كانواالنهايةوفي.والجنوبي

والجنوبي.الشماليالقطبينإلىالوصولفيشسابقون

بدورالفرنسيونالفراءتجارقامأمريكا.فيالفرنسيون

عنالكثيروعرفوا،الشماليةأمريكاأكتشاففيقيادي

بالعملمهتمينكانوا،نفسهالوقتوفيالأقطار.بعض

الهنود.معالتجارةتنميةعلى

صمويلالفرنسيالمكتشفتتبع،ام306عاموفي

سانقنهرأعاليإلىكارتييهجاكسلفهطريقشامبليندي

شمامبلينالهنودأخبروهناك،مونتريالموقعحتي،لورنس

تلكمنحتوقد.الغربأقصيتقعالتىالمائيةالكتلعن

الغربي،الشمالىالممرعلىالعثورفيالأملشامبلينالصور

الفراءلتجارةمركزاكويبكمدينةشامبلينجعلثمومن

ذلك،بعدسنةوعشرينسبعاوأمضىم.8016عامفي

غربيفيوالأنهارالبحيراتلاكتشافمنصرفوهو

.ديصمويل،شامبلين.انظر:كويبكوجنوبي

الأولىالإنجليزيةالمستوطنةكانتأمريكا.فيالإنجليز

فرجينيابولايةجيمستاونفيبنيتقدأمريكا،فيوالدائمة
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جيمستاونبمدينةالدائمةالأولىالمستوطنةألسسواالإنجليزاللشعمرون

المدينة.معالمأحدتوضحوالصورة-أم706عامفىفرحيميابولاية

امتدادع!المستعمراتالمستوطنودأس!التاليةعامالمائةغضونوفى

المحيط.ساحل

إشارةانطلقتأم067عاموبحلول.ام706عامفى

مستوطنة21عددهابل!التيالمستوطناتتأسيسفيالبدء

تشكلجميعهاوأصبحت.المستوطناتجموعمن

منالدائمةالأولىالمستوطنةوكانت،الأصليةالمستعمرات

تمقدجورجيا،عليهاأطلقالتىعشرةالثلاثالمستوطنات

.م1733عامفيبناؤها

الانتمثلالتيالمناطقبملكية-كذلك-إنجلترأوطالبت

بحريةرحلةعلىبناءالادعاءهذاقاموقدكندا.شرقي

كانالذي،هدسونهنريالإنجليزيالمكتشفنفذها

أبحرأم061عاموفي.الغربيالشماليالممرعنيبحث

إلىكندامنالشرقيالشمالفيواقعمضيقمنهدسون

،الهادئالمحيطأنهايظنكانالماء،منكبيرةكتلةداخل

بخليجالآنيعرفضخماخليجاالواقعفيوكانق

بخليجالانيسمىماجنوبإلىأبحرثم،هدسون

طاقموكان.هدسونخليجمنذراعمجردوهو،جيمس

فيوالنقصالشديدالبردمنيقاسونالسفينةبحارة

معظمتركالثلجالدافئالطقمم!أذابوعندما.الطعام

أحديعدولمإنجلترا،إلىوعادواهدسونالسفينةطاقم

.هنري،هدسون.انظر:أخرىمرةهدسونعنيسمع

عشر،الثامنالقرنخلالفي.الشماليةأمريكاعبور

جديدةأبواباوالإنجليزالفرنسيينالمكتشفينمنكلافتتح

أيضااكتشفواثم،الشماليةأمريكاعبرالغرباتجاهفي

.القارةمنالشماليةالاطراف

منكلقام،ام743إلىأم731عاممنالفترةوفى

يدجولتييهبييرالأصلالفرنسيالكنديالفراءتاجر

باكتشافأبنائهمنوثلاثة،لافيراندرايديسيورفارنس

.ساسكاتشوانالانتسمىفيماالغربأقصىفيمناطق
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نهرمنالجنوبأقصىإلى-أيضا-الأبناءمناثنانوسافر

نعتبرأنويمكنالجنوبيةداكوتاالانتوجدحيث،ميسوري

إلىوصلواالذينالأوروبيينأوائلمن،لافيراندراممبالأن

الروكي.جبال

نأهيردصمويلالمكتشفأثبتام771عاموفي

واكتشف،الشماليالقط!منطقةإلىتمتدالشماليةأمريكا

الذيماينكوبرونهر!دسونخلئبينالواقعةالأرض

عاموفىكندا.فىالغربيةالشماليةالمناطقالانيخترق

وكيلوهو،ماكينزيألكسندرالسيراكتشفأم978

المنطقةالشرقيالشمالشركةتسمىللفراءتجاريةشركة

صوبالنهرطريقوتتبعالماكينزي،نهرباسمتعرفالتي

المتجمدألمحيطإلىالكبرىسليفبحيرةمنالشمال

بعثةماكينزيقادام397و2917عاميوفي.الشمالي

اجاحاألبرتامنطقةحلالمنبيس،نهرأعلىإلىا!شكشافية

ومناشبريطانيةكوأ!مبيامنطقةوفى،الروكيجبالإلى

تقدرمسافةوقطعتفرازر.نهرالبعثةتتبعت،الجبالغربي

أثبتتوقد.الهادئألمحيطإلىرحلتثم،كما06ب

ممريوجدلاأنه،الشمالىالقطبمنطقةإلىماكينزيرحلة

،ماكينزيانظر:قبل.منكاملبشكلالقارةيعبرمائي

.ألكسندرالسير

مروذرهما،المتحدةالولاياتجيشمنضابطانبدأ

الهادئالمحيطإلىاستكشافيةبعثةكلاركووليم،لويس

وشرعتام،408مايوفىالغربىالشمالصوب

لويسسانتبجوارمعسكرمنالانطلاقإلىمجموعتهما

السحبأو،بالتجديفالماءعلىتنطلقأنيمكنقواربفى

أعلىإلىورحلواالنهر،شاطئعلىمنالبشرأوبالجياد،

الرحلةاستغرقتوقد.الروكيجبالإلىثم،ميسورينهر

مضطرينوكانوا،الروكيجبالعبورفيشهرمنيقربما

منهم.الطعاملنفادلحومهاليأكلواالجيادبعضذبحإلى

يندفعونالمكتشفونكانالجبالبمحاذاةسيرهموخلال

،الهادئالمحيطإلىالنهروتتبعواكولومبيا،نهرإلىمتقدم!ت

هذهنتيجةوكانت.أم508نوفمبرفىوصلوهأنإلى

لأمريكاالرئيسيةالمعالمخريطةرسممنتم!ضتأنها،اشحلة

حملة.،وكلاركلويسانظر:.اسشماليةا

عشرالسابعالقرنخلال.الهادئالمحيطاكتشاف

عبورمنالأوروبيينالمكتشفينمناعتيراتمكن،الميلادي

مجهولأ-المحيطهذاكان.الأمريكتينإلىالأطلسىالمحيط

حازأم606عابموفي.للأوروبيينبالنسبة-حدكبيرإلى

،الأولالاوروبيكونهشرفجانسزوليمالهولنديالملاح

الانتعرفالتيالمناطقإلىالوصولمنتمكنالذي

الشماليةلأمريكاالمكتشفينمشاهير

جنشهالمكتشف

أمريكىجيص!بردجر،

فرلسىديصمويل،شامبلين

ليمو،رككلا

سايردولوث

تشارلزجون،فريمونت

لويسهينبن،

هنري،هدسون

لويس،جولت

ودسيور،لالمال

يدسيور،ندرايلافيرا

لكسندرأ،ماكينزي

جاك،ركتما

ميروذر،لويس

زبيلون،يكبا

سبريتبييرراديسون

ستروبخجيوديدياسميث

ديفيدطومبسون

يدهنري،تونتي

مريكىأ

نسىفر

مريكيأ

للحيكى

نجليزيإ

كندي

نسىلر

فرنسيياكند

كدي

فرنسى

مريعىأ

مريكىأ

لسىفر

أمريكى

كمدي

فرنسي

.--------------الرئييةالإنجازات--

العظمىليكسوأتلحيرةإلىيصاأليصمكتحنم!أ!أويكونأدالمحتم!!ص

غرديفىلورانسسات:دهراجةأستماالأمريكاالشرقىأحساحلااكتشى

تشامبلالى.لحيرة

الأطلسى.المحيطحتىروكىحبالعبراكتتمماديةرحلةقاد

سوبيريوربحيرةمنطقةاكتشف

الأمريكي.الض!اكتشف

العليا.المسيسيميدهرمنطقةاكتشرو

هدسودومضيق،هدسونولهرخلئهـدسوداكتشف

ماركيوت.حالىلصحبةالمسيسييلهريتحمالمسطقةاكتشى

المكسيكحليجإلىالمسيسيبينهروتتغالعظكمىالبحيراتممطقةاكتش!

كنداعرلىاكتشص

القطبيةالمسطقةإلىماكينزيلهروتتعكداغرياكتشف

الميسسيبىلهرشحالسطقةاكتشم!

كلاركوليمبصحبةالهادئالمحيطإلىالروكىجالعبراكتتهافيةبعثةقاد

الروكىحبالومحطقةالأوسطالغرباكتشف

المسيسيمينهربشمالوماطقسوليريوربحيرةاكتمتمص

كاليفورلمجاإلىالروكىحبالعرأبوا!اوفتحالعظيمالحوضممطقةاكتشم!

.الهادئللمحيطالغربيوالعتسمال

كمداعر!اكتشص

لاسالديبصحمةالمسيسيبيولهرالعظمىالبحيراتمنطقةاكتشف

-.!-.ريخلتاا!--

م4281-5281

م3061-6161

ام

أم

أ-\

أ-9

م18

م16

م18

م16

م16

م17

م18

م18

أم

أم

م9782-1811

م1682-9167
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41سأس:84*.+المصءلا6لحوبىلألمثملمص36الم
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اكوكالفدي!ح!-776نيوزيلند3!!تتش-آ!!

4186161-نبرذووئز-إ-43لاطسا:إ؟6كم!س

26-1861س!يوراث----73ا-.976كوك---

1873وأرليرتور-ا-!7767كوك-

البحريةبالرحلاتبدأتأستراليالقارةالأوروبيةالجغرافيةالكشوف

ثمعشروالثاسعشرالسابعالقرنينحلالالمنطقةإلىوصلتالتى

عشر.التاسعالقرنفيالقارةداخلإلىالعبورمنالمكتشفونتمكن

اكتشفثمإندونيسيا،منجانزأبحروقدبأ!شراليا.

مأ426عاموفيكاربينتاريا.لخليجالشرقيالشاطئ

الأوروبىتاسمانيانزونابلالهولنديالبحارأصبح

الانتسمىالتيالمناطقإلىيصلأنالحشطاعالذي،الأول

يانزون.ابل،تاسمانانظر:.ونيوزيلنداتسمانيا

ثالثالبريطانيةالبحريةفيالقبطانكوكجيمسأنجز

،والسبعينياتالستينياتسنواتخلالاستكشافيةبعثات

أشهرمكانةيحتللأنأهلهكاعشر،الثامنالقرنمن

البحثفيمشغولأكوكوكان.الهادئللمحيطمكتشف

أستراليا.جنوبىفىتقعأنهاالجغرافيوناعتقدقارةعن

أم771أم-768منالمدةفيالأولىرحلتهوأثناء

المحيطجنوبيفيالجزرمنكبيراوعددانيوزيلنداكوكزار

رحلتهوأثناء،للأوروبيينمجهولاكانالذي،الهادئ

-أم772منالمدةأستغرقتالتىالثانيةالاستكشافية

يأمنأبعدأي،الجنوباقصىإلىكوكذهب،امء77

القطبمياهمخترقاأبحرثمآخر،أوروبيإليهذهبمكان

الثلوجمنضخمةجبالبينطر!هقاطعاالمتجمدةالجنوبي

وقفولذأالكثيفالضبابيخفيهاكانالتي،العائمة

مياهفيوالتعمقالإبحارمنومنعه،طريقهفيعقبةالثلج

جبالحولطريقهشحمس!وأخذ،الجنوبىالمتجمدالمحيط

الثلجومنعه،الضبابيخفيهاكانالتيالشاهقةالثلوج

الجنوبية.القطيةالقارةرؤيةمنالمتراكمالكثيف

الشماليالساحلصوبأبحركوكام،776عاموفي

الممرإلىغربيمنفذعنبحثا،الشماليةلأمريكاالغربي

303الجغرافيةالكشوف

لأطسمىاورالمحبط"ى!ث!!لاثحلا

8"ى281أا؟7ء6ألحمحراا!كلاببرلور*كيح!أ!!!ءبروس

لى-ابيمصلميط- !لأكال!هل

لم?2281-42،!-8671

تمبكتو3لارك

""!لأ50186سئعا!بحبرةاص!وء

ح!-لمسصس!ءإفريقلا

-سكلاليزالني!الاوررو

---كد-كم!دلأسنوا"!74سمتانلي؟فيكاص+--سص-

لمبحلره

التقاء.ستانلىإوكممبيكء!!**!"بيلأتوأ

مث!انلم

لأ!"*"ء!برول!8،17-،3أ-ا.-.4-801لأمما؟8

"18-2لارك!ا.

1822-27--*-كلاليرلون1ثرحمبز

82562!لايدح"ءص*--

ول-1827كالده---س--6ا48

17-41!العيئجستون-

-،ه!لأء8وكشيكبيرتوق*"-*--الهؤيالمحبور

77-8!الألسئاتلي-

عشر،الثامنالقرنينخلالفيإفريقيا.داخلالجغرا!ةالكشوف

النيل،نهرمنطقةباكتشافالأوروبيونالمكتشفونقامعشروالتاسع

وعرضأ.طولأوجنوبيهاإفريقياغربيمناطقجابواألهمكما

أوروبيأولاعتبرذاكطريقهخلالوفى.الغربيالشمالى

الغربىكنداساحلبمحاذاةذلكبعدأبحرثم،هاوايزأر

عاقماولممرعان.الشماليالمتجمدالمحيطإلىوصلحتى

كوكقتل.وهناكأخرىمرةهاوايإلىفعادطريقهالجليد

جيمس.كوك،انظر:.أم977سنةمعركةفى

سرأالداخليةإفريقياأراضيظلتإفريقيا.داخل

الثامنالقرنأواخرحتىالعالمأنحاءبقيةتعرفهلامغلقا،

منفريقأنشأأم788عامفىأنهبيد،الميلاديعشر

فيمنهمرغبةوذلك،الإفريقيةالجمعيةالبريطانيينالعلماء

المكتشفوقاد.للقارةالجغرافيةالاكتشافاتتطوير

للحكومةوكانتالجمعيةتلكباركمونجوالبريطانى

المدةفيالنيجرنهرمجرىعلىاستكشافيةبعثةالبريطانية

.ام608إلىأم597عاممن

مداهاأقصىالأوروبيةالجغرافيةالكشوفوصلت

كانام826سنةوفىعشر.التاسعالقرنخلال

أوروبيأول،لايخجغوردونألكسندرالإنجليزيالمكتشف

تعرفالتيالمنطقةفيتجاريمركزوهىتمبكتو.إلىيصل

عامتمبكتوكاليهرينيهالفرنسيالمكتشفوزارحالئا،بمالي

.الكبرىالصحراءبعبورقامثمأم828

لنهرجنوبي)رافدالأبيضالنيلمنبععنالبحثوأدى

لشرقىالأوروبىالاكتشافمنالمزيدإلىالتوصلإلى(النيل

البريطانيانالمكتشفانوصلأم858عاموفيإفريقيا.

التيتنجانيقا،بحيرةإلىسبيكهاننجوجونبيرتونريتشارد

وتنزانيا.زائيرمنكلبينالحدودمنجزءاتشكل



الجغرافمةالكشوف4،3

أنهالمعتقدسكانالديلفينحستوندا!يدالكتشصرليقهعلىلعتورهواشتص،لا!ريقياكلهأ!اخ!اتعريصليساعدلمتانليمورتونهنريالشر

أحصلعو.الهرطريق!!يهاتت!ا!الحطيرةرحلتهحلالستاللىتوض!!أعلاهوالصورة.أفريقيافيفقد

فيرمنهأغريمةافكتوريابحيرةإنىسيرهفي!مبيكوامشمر

اكتشافمنتم!س،ام863إلىأم861عاممنالمدة

منبعهيالبحيرةهذهأنوأثبت،أخرىمرةفكتوريابحيرة

الأبيض.النيل

أشهرالأس!ضلنديالمنصرأسفينجستونديفيدويعد

سافرحيث،الإطلاقعلىإفريقيالقارةأوروبيمكتشف

إفريقياجنوبيعبرأم856عامإلىأم841عاممن

رحلثمحاليا(.)أنجولالوانداإلىووصلالغربيوجنوبيها

عبرالزمبيزينهرمتتبعاالشرقأتجاهفىليفيمجستون

اكتشفأم863إلى1858عاممنالمدةوفى.اغارةا

فينياسابحيرةإلىوصلحتىإفريقياشرقيجنو!

الوسطىإفريقياشرقىوسطإلىلفينجستونولمسافرتنزانيا.

.أم873عاموفاتهحتىأم866عاممنالمدةفى

مورتونهنريإفريقياإلىسافرأم986عاموفي

يلتقيكىهيرالدنيويوركجريدةمراسلستاللي

يسفكلنهأحديعدولم،أخبارهانقطعتالذيبلفينجستون

إفريقيالقارةالمكتشفينمشاهير

جنسيته)المكتشف

أم!ضلسديجيمس،بروس

إبحليريالسيرريت!ثاردفرانسيس،بيرتون

ونسىرينيه،كاليه

أسكتلسديهيوكلابيرتون،

ألماممطباشاأمين

أسكسلحديرغوردونألكسند،لاينج

س!ضلديأيفيدد،لميجستون

سكتلمديأمونجو،ركبا

هاننج،جونسيك

هنري،ستانلي

إنجليزي

يكيو

الرئيهالإنجازات

الأررثاالميلمعاكتشا!صأعاد

تنجاليقابحيرةووصلإفريقياوشرقىالغر!بلاداكتشرو

احصرىاأ!كمحراءاوعبرإشريقيا،عربياكتشرو

تشادلحيرةوممطقةليحيريالتححالياكتعتمص

الوسوإفريقياشرقياكتتص

تمبحتوإلىووص!!النيحردهرحوضاكتشص

نجامىوبحيرةف!ضورياشلالاتإلىووصلالرمميريلموالأعلىالمجرىتتمع

الميحر!رمجرىاكتمتمف

فكتورياولحيرةتسجاليقالحيرةإلىشصل

الكودعونهراكتثص

ريخلتاا

م0771

م3581-8581

م62818281

م2281-7281

م87812981

م2281-6281

م9481-3781

م71-7971!5

م5081-6081

م8581

إضأ-م!9حر8أول4
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الهادئوالمحيطأستراليالقارةالمكتشفون

جنسيتةالمكتشف

فرنسيديالكونتأنطوانلويس،بوجنفيل

أيرلديأوهاراروبرت،بيرك

كوك،جيمس

وليم،مبيراد

جونردوادإ،يرإ

وليمنسز،جا

ماكدوالجون،ستيوارت

رلزت!ثا،ستيرت

يانزونآبل،تاسمان

جرتونأبيتر،ربيرتونوا

جونوليم،ويلز

نجليزيإ

إنجليزي

نجليزيإ

هولندي

س!ضلمديأ

نجليزيإ

هولندي

إنجليزي

نجليزيإ

الرئيسيةالإنجازات

العالمحولالأولىالفرنسيةالاكتشافيةالرحلةقاد

فىالشمالإلىالجنوبم!أستراليالعبورالأوائلالمكتشفينأحدهو

ويكجولىوليمصحبة

الهادئالمحيطحموباكتشف

دريقوديونيوجينياأسترالياسواحلاكتشص

الحنوبيأسترالياساحلاكتشف!

أرضهاعلىونزلأمشرالياشاهدأوروبىأول

أمشرالياداخلإلىرحلاتستأنجز

دارلجنهرإلىووصلأسترالياشرقيحنوباكتشف

ونيوزيلمداتسمانياإلىرحل

روبوورنإلىمسبرنجزأليسمنأسترالياعبر

الشمالإلىالجنوبمنأسترالياعبرواالذي!المكتشفينأوائلم!

أوهارابيركرولرتبصحبة

ريخلتاا

م6671-9671

م0681-1681

م9177-ا

مأ-ا"17

م1841-أ

ام

م1862-أ

م0183-أ

أم

أم

م1861-أ

عثرالتيالطريقةتسردالتيالقصةولكن.سنواتلعدةشيئا

فيتنجانيقابحيرةمنبالقربلفينجستونعلىستانليبها

العالم،أرجاءكافةفيالناسبخيالأستأثرتام871عام

منأكثرأم،877أم-874منالمدةفىستانليوقطع

نهرالرحلةهذهخلالتتبعوقد.القارةعبركم007.9

الغربي.الساحلعلىمصبهحتىالوسطىإفريقيامنالكونغو

محفوفاأسترالياقارةعبوركان.أسترالاقارةعبور

معظمها.تغطيالماءمنالخاليةالصحاريلأنبالخاطر؟

الأولىالسنواتفىالقارةلباطنالرئيسىالاكتشافوبدأ

مكتشفاناخترفبمأ482عاموفيعشر.التالمحالقرنمن

وليمالمولدوالاسترالي،هيومهاملتونالمولدالإنجليزيهما

إحدىكانتالتيسيدنيبينواقعاطريقاهوفل

لمدينةالحاليالموقعوبينأستراليا،فىالأولىالمستوطنات

إير،جونإدواردالإنجليزيالمكتشفأصبحوقد.ملبورن

إلىالشرقمنبرارئيسيةبرحلةقامالذيالأولالمكتشف

الساحلمنالاستكشافيةرحلتهفياقتربوقد.الغرب

للأوروبيينبالنسبةأما.أم84وأا084عاممطفيالجنوبي

فيأتي،الشمالإلىالجنوبمنأسترالياعبرواالذينالأوائل

،بيركأوهاراروبرتالأيرلنديالمكتشفالصدارةفى

هذهغادرتوقدولز.جونوليمالإنجليزيوالمكتشف

عامفيملبورنميناءالأربعةالمكتشفينمنالمكونةالمجموعة

ومنأم861عامكاربنتارياخليجإلىووصلتام،086

وهناكجوعا.حتفهملقواالعودةرحلةخلالأنهمالمؤسف

منوهو،ستيوارتماكدوالجونهمامكتشفان

-سافراوقدإنجلترا،منستيرتتشارلزوالاخرأسكتلندا

عشر.التاسعالقرنمنتصفأستراليامعظمعبر-كذلك

عشرالتاسعالقرنأوائلبحلول.القطبىالاكتشاف

حولوالواقعة،بالسكانالاهلةغيرأنتاركتيكاقارةظلت

الشماليالقطبمنطقة

ليرلحأ28/\

!رالكلي!أ-45947/---

ماكلور54-0185ع-ص-

أصوطس!أ-3096

ليري1011-------

ليوتلسأ158

الجنوبىالقطبمنطقة

كوكأ-77274

للسئماوسى2اا-81!"-"هص

ولكدس0184---كا-

لوس4أأ-084----

امولدس1191

ثوشس5791-58

الحنوبي.القطبوممطقةالشحماليالقطبسطقةالحريطانهاتادوتوضح.الميلاديعشرالثامنالقرنفيبدأتالقطبيةالجغرافيةالكشوف
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للعالم.بالنسبةألمجهولةالوحيدةالقارة،الجنوبيالقطب

التيالأنتاركتيكاجزيرةشبهشموهدتم0182عاموفى

منفصلتينمرتينالجنوبيةالقطبيةالجزيرةشبهالانتسمى

نثانيلهماالبحرعجلصياديمناثنانفيهاشاهدها

وإدوارد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنبالمربراون

حملةأبحرتم0184عاموفيإنجلترا.منبرانزفيلد

أولالملازمبقيادةالمتحدةالولاياتلبحريةتابعةاست!صثمافية

تصلطويلةمسافةرحلتهافيقطعتوقدويلكز.تشارلز

قارةساحلطولعلىكم004.2منأكثرإلى

نأتثبتكثيرةأراضىوللكسشاهدوقدأنتاركتيكا.

أغارات.امنقارةكانت،بالثلجالمغطاةالضخمةالكتلة

الم!ضشفينمنمجموعتانتسابقتأم،119عاموفى

وكانت.الجنوبيالقطبإلىيصلواكيأنتاركتيكاقارةعبر

روالداسمهنرويجىمكتشفبقيادةالمجموعتينإحدى

القبطانبقيادةالأخرىاالمجموعةكانتبينماأموندسن،

كانوقد.البريطانيةالبحريةمن،سكوتفالكونروبرت

،الزلاجاتتجرالتيالكلابقيادةفيأموندسنمهارةمن

ديسمبر41فىالجنوبىالقطبإلىالوصولمنتمكنأنه

سكوتأما.سكوتقبلأسابيعخمعسةبحوالىام119

القطبإلىوصلواالذينمجموعتهفيالأربعةوالأعضاء

انظر:.العودةرحلةخلالالثلجمنمتجمدينماتوافقد

.فالكونروبرت،سكوت؟روالد،أموندس

بدأتفقد،الشماليةالقطيةالمنطقةفيالاكتشافاتأما

أختفتأنبعدعشر،التاسعالقرنمنالأربعينياتبدايةفي

البريطانيالمكتشفبقيادةرجلا013قوامهاحملةهناك

ذهبتقدالمجموعةهذهوكانت.فرانكلينجوناسسيرا

الجزرمنمتاهةخلالومنالغريأصشمالىاالممرعناعبحث

مجموعاتانخرطت،الكندياشئيسيالبرشماكطتقع

أثر.علىلهايعثرلمولكنالمفقودةالحملةعنللبحثعديدة

المكتشفقادام854عامإلىأم085منألدةوفى

المشاهيرالقطبمكتشفو

،3المكتشف

روالدأموندسن،

.إيروبرتبارتلبت

وليمالسير،باري

وليم،بافين

دروادإ،برانزفيلد

فون،أفابيانبلنجرهوزن

إيفلينردريتشا،بيرد

فيتوس،بيربخ

أدوينروبرت،بيري

كلاركجيمس،روس

لمرفيلهجا،نسونستيفا

فالكونروبرت،سكوت

فري.إيرن!ستلسيرا،شاكلتون

جونلسيرا،فرانكلين

إيرنست!فيانفوت!ثس!،السير

مزريرليجونروبرتالسيرماكلور،

فريتوف،نانسن

مبرتوأ،نوبيل

إريكأدولفنلزنوردنشلد،

ألكسندرماثيو،هنسون

بيرسيفالإدموندلسيرا،هيلاري

لر:حي
!سديي!حميصأ

بحليريإ

خليريإ

بحليريإ

سىور

يكىمرأ

كىرمماد

يكىمرأ

نييطابر

مريكىأ

لىبريطا

يرلنديأ

مجليريإ

بحليزيإ

لريطاى

نرويحي

ل!يطاإ

سويدي

أصهـيحى

يلمديليوز

التاريخ----كا-----7-------الرء-الانجازات--

مأ26!-1191الشماليالمطهصفوقوصاردراأغص!اإلىوصلمنأوت

م1491-7181ياسسر،:رداض،سد!لاحر،س!صالاأحضس!ا

مأ827الشمالىأ!ط!اإلىبصلىألىحاش!

مأ616،م!!حليحإلىوصلى

ما082الحنوبيةالقطبيةالمنطقةحريرةلشبهأحنسماشاالساح!!اكتشص

أم821-9181الجوىا!طصامنطقةحولأبحر

مأ929-2691الح!ودىالقطبفوقوطارأسثممالىاالقطصفوقطار

م9721-7271لالماءمنعصلتانأحتمماليةاوأمري!!اآسياألىأتح!

مأ9"9الشمالىالقطبإلىالوصولإليهوينس!امحتكشاليةرحلةدظ

أم983بم1831واكتشم!،النحمالىالمعسطيسىالقطم!مكانحدد

مأ843الحنو!القط!ممطقة

مأ819-6091الشماليالقطهبمنطقةمنعديدةأحزاءاكتشف

مأ211الحنوبيالقطبإلىوصل

مأ611-91"7أنتاركميكاقارةاكتشف!

بمأم582-أم81!المتمماليأغط!امحطقةإلىاستكساديةحملاتتلاتقاد

مأ584

مأ589-أأ7ءالجنوبىالقط!محطقةعبرالأولىالاستكتهافيةالرحلةقاد

مأ0851485العربيالشماليالممرإلىعبورهفىالأول

،ام3!8،أم888إلىيصلأدوحاولحريملاندديالتلوححقولعمورديالأول

م5981الشمالىالقط!

مأ269هوائيةسفينةفيأصشمالياالقط!فوقطار

مأ987-8781آممياإلىالغرىالشمالىالممرفىأدحرمنأول

مأ9"9فيالسبقإليهويرحع،الأولىالامشكشافيةالحملةفيعضو

الشماليالقطبإلىالوصول

مأ589-5791!نالجنوبىالقط!إلىساوندمكميردومنطريقعنسحث

الجوليةالقطميةالمنطقةعبردوتشسلمحيميانالسيررحلةأحل
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الأولىالاستكشافيةالحملةماكلورروبرتالسيرالبريطاني

الأخيرالجزءمجموعتهأكملتوقد.الغربيالشمالممرلعبور

مأ09-6ا309عاممنالمدةفي.بالزلاجاتالرحلةمن

إلىووصلالجزرمتاهةخلالمنأموندسنروالدأبحر

فىنجحالذيالأولالمكتشفصاروهكذا،الهادئالمحيط

منفريدإنجازوهوالغربيالشماليالممرإلىللإبحارجهوده

جاهدينيحاولونكانواقبلهالمكتشفينمنالعديدلأنبمنوعه

.عام004مدىعلىيحققوهأن

دفعتالشمالىالقطبمنطقةفيالاكتشافاتإن

إلىللوصولعديدةبمحاولاتللقيامالمكتشفينمنالكثير

وهوبيريروبرتيقودهفريقوهناك.الشمالىالقطب

في6القطبإلىالوصولإليهنعسبأمريكىمكتشف

ماثيومعاونهيشملبيريفريقوكانأم،909إبريل

منبيريعودةوقبلالإسكيمو.منوأربعة،هنسون

كوكفريدريكهوأمريكىمكتشفأعلنالسابقةرحلته

قبلهمبكراالشماليالقطبإلىالوصولمنتمكنقدأنه

الوصولكوكادعاءأنبيد،أم809عامإبريلفيبعام

وجهعلىحللهيوجدلمنزاعاأثارالشماليالقطبإلى

بمهنسون؟أدوينروبرت،بيريانظر:.الانحتىالتحديد

.ألبرتفردريك،كوكألكسندر،ماثيو

العديدةالمحاولاتأصبحتالطائرةاختراعوبعد

القطبيةوالمناطقالشماليةالقطبيةالمناطقمنكللاكتشاف

،أم269عامففىلذاقبل،ذيمنخطراأقلالجنوبية

بيردريتشاردوهماالأمريكيينالمكتشفينمناثنانتمكن

الشمالي.القطبفوقمباشرةالطيرانمنبنيتوفلويد

الأمريكيطائرتهوقائدبيردمنكلطارام929عاموفي

الجنوبي.القطبفوقبالشنبيرنتالأصلالنرويجى

الكاملالعبورمنتمكنتاستكشافيةرحلةآولأما

،ام579عاميفيكانتفقدالجنوبيةالقطيةللمنطقة

برئاسةعلميةرحلةأعضاءمنمجموعةوركب.أم589

وقطعواالثلججراراتالبريطانيالجيولوجيفوتشسفيفيان

،المتجمدةالأرضمنكتلةعبركم3و473مسافة

قامتأم589عامفىوأيضايوما.99الرحلةواستغرقت

بالغوصنوويةبقوةمزودةوهينوتيلولر،الأمريكيةالغواصة

الشمالي.القطبإلىوالوصول،القطيةالمنطقةثلوجتحت

المكتشفينلنشاطاتالجديدةالحقول

يجذب،المجهولعالميزالولاكانالتاريخفجرمنذ

علىعزلةوأشمدهاالأماكنأبعدإلىالمكتش!ناهتمام

يدفعمستمراالحافزهذايزاللاواليوم.الأرضسطح

جديدةافاقاجتيازنحو،بالجرأةالمتميزينوالنساءالرجال

الفضاءوأجواءالمحيطاتأعماقفيالاكتشافمن

الخارجي.

الأولىالرحلةكانتالبحر.أعماقاكتشاف

فيتنظيمهاتمقدفيها،والحياةالمحيطاتأعماقلاكتشاف

فيالملكيةالجمعيةكانتالسنةتلكوفي.أم872عام

إعدادفيتساعد،علميةبريطانيةجمعيةوهي،لندن

عنالمعلوماتجمعبهدفبالأجهزةتشالنجرالسفينة

ويفيلتشارلزالبعثةرئاسةتصدروقد.العالمبحارأعماق

)ىن،والشدودالمتحدةالولاياتبحريةمنأولالملازمحملتأنبعدالبحرمنترفعو!طاليمنىالصورةفىتبدوتريستالأعمماقغواصة

عمقإلىالغواصةوهبطت،المحيطفيجزءأعمقترنش،مارياناإلىحملتهماوقداليسار(،)أقصىبيكارد،جاكوالمكتشف(،اليسرىالصورة

.أم69"عامالمياهفيأم01920
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التاريخفيمتخصصأسكتلنديعال!اوهو،تومسون

عرضفيأعوامثلاثةمنأكثرتشالنجروقضت.الطبيعي

كم.أ01و...منيقربماأسفارهافيوقطع!البحر،

)أيالبحارجغرافياعلملطويرإلىالحملةهذهوأدت

(.والمحيطاتللبحارالوصفيةالعلميةالدراسة

المكتشفطور،الميلاديالعشرينالقرنمطلعوفي

عيناتلاختبارتالالامننوعانانسنفريتوفالنرويجي

درجةقياسثم،أعماقهدرجاتمختلفعلىالبحرماءمن

تم!شءأ349عاموفى.فريتوف،نانسنانظر:.حرارته

لمسافةالعوصرمناللأمريكيالطبيعيالتاريخعالمبيبوليم

حهارفيبرموداعنبعيداالمحيصأمياهأعماقفيم239

وليم.،بيبانضر:.الأعماقغواصةيسمىللغطس

بي!طردأوجمستالصويمسريالطبيعةعالمقدمثم

خلالالمحيطاكتشافمجالفيكبيرةمساهمة

غطسمركبةاخترعفقد،العشرينالقرنمنالأربعينات

تفوتمسافاتإلىتغوص!الأعماقغواعحةباسمتعرف

مأ069عاموفىعصرها.فىأخرىمركبةأيةعمقهافي

والملازمبي!طردأوجعستب!بيكاردجاكمنكلامشطاع

مناملأمري!صية،اطتحدةالولاياتبحريةمنوالشدونأول

أحدودأعماقفىترايستالأعماقغواصةينزلاأن

محصمهآامتدادعلىالهادئالمحيطقاعفيوادوهوماريانا،

الأما!شأحضرمريعدأ!ادياهذاأنالمعروفومن.غوام

عمقإلىيصلاأدوامعتطاعاالعالما،شيانخفاضا

.القاعمنأم02بعدوعلىأم،0)019

كانتأصشرين،االقرنمنالسبعينياتخلالوفى

أخرىمناطقإلىالمكتشف!تتحملالغطسمركبات

ومذهلة،مثيرةمعلوماتعنهمصدرتماوسرعان،عديدة

علىتشتملالمحيطاتأسفلالأراضيأنالعلماءوأدرك

.الأرضسطحعلىمثيلاتهاتشبهديانوروسهولجبال

منكثيراأيضاوظوأهرهاالمحيطاتعلماءواكتشف

كانتالبحرسطحتحتالحياةمنأحرىوأنواعاالأسماك

المحيط.انظر:.المجهولعال!فيجميعها

قاعفيالمكتشفينبعضيبحثالحاضرالوقتوفي

الطبيعي،والغاز،الزيت،مثلالهامةالمعادنعنالمحيط

الحيواناتأوالنباتاتمجالفيالآخرالبعضيبحثبينما

اخرونيزالولا،للطعاممصادرتكونأنشأنهامراقى

فيتساعدأنيمكنالتيالمفاتيحيجدواأنصييأملون

.الأرضنشاةتفسير

اكتشافتاريخالعلماءمعظميرجعالففاء.اكتشاف

تطورت،الفترةهذهخلال.العشرينأغرناأوائلإلىالفضاء

السفرفيالصواريخاستخدامحولالرائدةالنظرياتبعفر

منمجموعةيدعلىأضظرياتاهذهنشرتموقدأصمضاء.اإلى

فيزياءمدرسوهو،تسيولكوفسكيكوستانت!ت:هموأ!لماءا

جودارد،وروبرت،ام309عامفينظرياتهبنشرقامسىرو

،أم919عامفينظرياتهنشرتمأمري!صديزياءأ!معاهوو

وقامأم239عامفيالن!ياتهدهبعضنشروأخيرا

أوبرث.هيرمانالألانىاالطبيعةعالمابنشرها

استخداممنالفضائيةأ!مواريخاف!صةنشأت

الثانيةالعالميةالحربأثناءالحربيةالأعمالفىأصواريخا

ألمانيانجحت،المثالسبيلوعلىم(.491-ءأ)939

تسمىصاروخيةقذيفةتطويرفيالحربتلكخلال

نأالأمريكيةالمتحدةالولاياتاستطاعتوقد.2قي-

فيتستخدمهاوأن،الصواريخهذهبعضعلىتستولي

ذلكبعدثم.الحرببعداستكشافيةمعداتإطلاق

كولومبياالففماءمكوك

فضاءمركبةأولأصمح

أكترالفضاءفيتطيرمأهوا،

ويرتممكوك.مرةس

مثلالحوفيالفضاء

مثلويهبطالصاروخ

الفصاءمكوكوقام.الطائرة

طيرالىرحلةبأولكولومميا

و!ىأم819ألري!طفى

تبدو،المكوكتحت،أصورةا

الجوسلاحم!نفاتةطائرة

المكوكترافقالأ!ريكي

منيقتر!وهوكولومبيا

لىالنهائيةالمرحلةإ!ار

المميرة.طيرانهرحلة
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المشهورونالبحارأعماقمكتشفو

جنسيتهاتكتشف

أمريكيآر..وليم،أندرسون

أمريكىوليم،بيب

جاك،ردبيكا

إيفجاككوستو،

سويسري

فرنسي

مريكيأ-وند،لت!وا

المشهورونءلففاامكتشفو

جنسيتهاالمكتشف

أولدننيل،أرمستروبخ

الابنيوجينإدوين،ألدرين

أ.وليميرز،ندأ

نكفرا،بورمان

.ف.لنتينافا،تيرشكوفا

.أ.يوري،رينجاجا

لوفلإيهجيمس

..لروبرتكريبين،

.أ.ألكسي،ليونوف

واتزجون،يوبخ

بولياكوففالري

مريكيأ

مريكىأ

أمريكي

مريكيأ

سوفييتية

سوفييتي

مريكيأ

مريكيأ

سوفييتر،

مريكيأ

وسير

الرئيسيةالإنجازات

الشماليالقط!إلىرحلةحلالنوتيلوسالأمريكيةللسحريةغواصةقاد

أعماقفيم239لمسافةوهبطالشماليالقطبمياهتحتغاص

.الأعماقغواصةبوساطةالمحيط

بصحبةالعالمفيمعروفمكانأعمقترنمق،مارياناإلىهبط

.المتحدةالولاياتبحريةسلاخ!منوالشدون

كاليبسواسمهابهخاصةبسفينةالعالممحيطاتاكتشص

بيكاردجاكبصحبةترنمقماريالاأعماقفيهبط

الرئيسيةالإنجازات

القمرسطحمهقدىتطأإنسانأول

آرمسمروجأولدلىنيلمعالقمرعلىهبط

بورمانفرانكومعآرجيلوفيلأ.جيمسمعالقمرحولدار

القمرحولتدورالفضاءفيطيرانرحلةأولقاد

الفضاءفيتطرامرأةأول

الفضاءفىيطيرإنسادأول

القمرحولدار

يونجحونبصحبةالفضاءلمكوكرحلةأولقاد

الفضاءفيحريةفيسالحاويطموالفضاءمركبةيغادرإنسادأول

الفضاءلمكوكطيرانرحلةأولعلىأدترف

ميرالفضائيةالمحطةمقعلىالفضاءفييوما438أكمل

ريخلتاا

م8591

م4391

م0691

!سعينياتام-159

الشرينالقرن

مأ69"

التاريخ

م691!

مأ969

مأ689

م6891

ما639

م1691

مأ689

مأ189

م5691

مأ189

م5991

والاتحاد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكلا!شطاعت

بإمكانهاصاروخيةقذائفتطوير)سابقا(السوفييتي

الصواريخبناءإنالقولويمكن.القاراتعبرالانطلاق

الاتحادطورهاالتىتلكوبخاصةالمتزايدةالقوةذات

منالرالغفيالفضاءعصربزوغإلىأدى،السوفييتي

الاتحادأطلقاليومذلكوفى،ام579عامأكتوبر

مدارفييدور،صناعيقمرأول-أسبوتنكالسوفييتي

الولاياتأطلقتام589يناير31وفى.ألارضحول

وهولهاصناعيقمرأولالأمريكيةالمتحدة

.أإكسبلورر

بوساطةالفضاءفيإنجازأتتحقيقالعلماءاستطاعوقد

مركبةأولإطلاقفيأيضانجحواوقد.الاليالإنعسان

وكوكبيالقمرإلى)روبوت(الاليالإنسانيديرهافضاء

يكنلمالتيالمعلومماتلجمعغيرها،وكثيروالمريخالزهرة

.أخرىطريقةبأيةعليهاالحصولبمكانالسهولةمن

يسدوأأنالعلماءامشطاع،والمعدأتالأجهزةهذهوبفضل

ألمجموعةعنلديهمالموجودةالمعلوماتفيالفراغات

.والكونالشمسية

جاجارين،يوريهوالفضاءفىيطرإنسانأولوكان

داروقدالسابقالسوفييتيالجوسلاحفىضابطاوكان

مركبةفىواحدةلمرةام619أبريل21فيالأرضحول

فوستك-أ.تسمىفضعاء

طياروهوجلينجونأصبحأم629فبراير02وفي

أمريكيأول-الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنبحرياختباري

حول7-فريندشيبالفضائيةمركبتهودأرتالمدار،يدخل

منالستينياتبقيةوخلال.مراتثلاثالأرضكوكب

برأمجمنسلسلةالمتحدةالولاياتأنجزت،العشرينالقرن

علىفضاءرائدأولهبوطصوبجميعهاموجهةالفضاء

روادمناثنيننجمسطع،أم916يوليو02وفيالقمر.

لدرين،أوينوإد،آرمسترونجنيل،وهمالأمريكييناالفضاء

السنواتوخلالالقمر.سطحأقدامهماتطأمنأولوأصبحا

فيالفضاءروادمنآخرونعشرةنجح،التاليةالأولىالثلاث

الفضاء.رائدانو:القمر.سطحعلىالهبوط

الأمريكيةالمتحدةالولاياتنجحتأم819عاموفي

مركبةوهوصنعها.منللفضاءمكوكأولإطلاقفي

مثلالأرضإلىوتهبط،الصاروخمثلالجوترتمالي
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هيدائمةفضاءمحطةأولأنالمعروفومن.الطائرة

تموقد)سابقا(.السوفييتيللاتحادالتابعةميرالروسيةالمحطة

منحتام879عاموفي.ام869عابمفيإطلاقها

دائمةفضاءمحطةلبناءعقوداالامريكيةالمتحدةالولايات

أواخرخلالواكتمالهالإنجازهازمنيبجدولمصحوبة

ونهايته.العشرينالقرنمنالتسعينيات

هيالفضاءاستكشاففيالتاليةالخطوةتكونقد

هذهمثلأنفيشكولاالفضاء،فىمستعمراتإقامة

،الاكتشافاتمنلمزيدمثيرةفرصاتقدمالواعدةالبرامج

الفضاءعال!مثلالاكتشافاتمستقبلأنكذلكوتوضح

حدود.لهليس

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

والىا-،لىرادسيور،إلرفيل

رودريجيرخوادح!ابريو،تمتمابمادرويألدرور،

تأضفريدريك،!صكلراوننثاليللالمر،

صرج،ض!صلالطوطةل!ا

كتر،أسدلاود،دكميلاماكورما،ا!بو

حسر:لاصرحميرالن

املاخ!هـيروبرت،حراي

صموي!!،هيردبارثولوميو،جوس!ولد

هيورتاض:أحص،همفري،السيرجيلبرت

عوسالو،كويساداديحيمينير

علةذاتأخرىمقالات

المحيطالمضاءرحلاتتاريحأستراليا،

الغربىالشمالىالممرالسفينةإفريقيا

الشماليةالقطبيةاسمطقةالتحاريالطريقأنتاركتيكا

اممرافلاالجعرافيا

الموضوعصرعنا

والوسطىالقديمةالعصورفيالجغرافيةالكشوف-ا

الأوائلالم!ضشفود-أ

الفيسيقيون-!

)الإعريق(القدماءاليونانيونح-

أعر!وااصشرقال!!الاتصال-د

الماي!ص!هـ

أ!ر!االشرقل!تالاتصالامسما!و

لمسلمونوالعر!ا-ر

الأورويةللكشوفالذهبيالعمر-2

إفريقياطرفإلىالوصول-أ

أمري!طإلىيصلكولمبوسكريستوفر-!

إدريقياحولأبحريةاالرحلة-ج

الحديداحالمااكتشماف-د

الأرصيةاال!صةحولالدائريةماحلادرحلةهـ

الحديدالعالمفىأسماليافموحات-و

شماليممرصالبحث-ر

الأرضيةالكرةصورةمعالماستكمال-3

إلريقياداخ!!هـ-أمريكافيالفرنسيودأ

أسترالياقارةعبور-وأ!ري!!اكيالإنجلير-!

القطبىل!لاكتشاا-رالسماليةأمريكاعبور-ح

لهادئالمحيطاكتشاهـا

المكتشفينلنثاطاتالجديدةالحقول-4

الفصاءاكتمتمافب-البحراكتشاهـأعماق-أ

أسئلة

الحديدالعالمفيبهاالتقىالتىالشعو!كولمموسسمىلادا-أ

اعنود؟لا

لآسيا؟بحرئاطريقاوحدم!خشصأشلص-2

؟الايخا!اتعلىالصليبيونترح!االتىالآثارما-3

الأماكنأكثرإلىرحلاتقامواالذينالحددا!ختمعودس-4

؟اأاعاالىانحعاضا

علىالجغرا!يةاشحلاتأشهرلطوطةابنرحلاتكاتلمادا-5

العالمي؟الستوى

الفصاء؟نحوال!صشو!قادالديم!6

المتممالية؟لأمريكاالرئيسىالبرشاهدالديالأولالأورولىم!-7

لترمودر.ا:نظرا.لكظيمةا

بنكعبم(.652-؟هـ،32-)؟الأحباركعب

كانالحبر،،العلامة،اليماني،الحميريهج!ذيبنماتع

فياليمنمنالمدينةوقدمعثةكر،النبىوفاةبعدفأسلميهوديا

الصحابة،فجالس،عنهاللهرضي،الحطاببنعمررمن

عنالسننويأخذ،الإسرائيليةال!ضبعنيحدثهموكان

وصهيبعمرعنحدث،الإسلامحسنوكان.الصحابة

وذلكعباسوابنومعاويةهريرةأبوعنهحدث.وغيرهما

نادر.عزيزوهو،تابعيعنالصحابيروايةقبيلمن

.وغيرهعمرمولىكأسلمالتابعينمنعدةعنهروى

منصحيحهايعرفوكاناليهودبكتبدرايةلهوكان

الصحابة.معيغزووكان،عمرهآخرفيالشامسكنباطلها.

أوأضفيوذلكالغزو،إلىذاهبوهوبحمصتوفي

اللهرضي،عثمانخلافة

مائةبلغقدوكان،عنه

السنين.منوأردعا

الذيالوترأخللكعب

ساقكاحلأسفليق!

عضلاتويصل،الرجل

بعظمةالساق)بطة(ربلة

الوترهذاق!وإذا.الكعب

نأالمرءبمقدوريكونفلن

أيخلكعبعليهويصعب،يجري

اأكع!3ءي-3//،كا؟3؟.كالا!.ص
احيل

!هـى

!كالأ!7!رريركاع
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التسميةجاءت.أمشاطهعلىالوقوفيمكنهولن،المشي

أخيل.عنإغريقيةأسطورةمن

حل.الكاالوتر؟؟أخيل:يضئاأنظرا

م(.646-؟هـ،26-؟)زهيربنكعب

الخضرمينالشعراءمن.المزنيسلمىأبيبنزهيربنكعب

الشعربمفىعريقبيتمنينحدر،جليلوصحابيالمجيدين

كلهم،العواموحفيده،عقبةوأبنهبجير،وأخوهزهير،فأبوه

ظهروحين.فيهاوكبروشب،الجاهليةفيولدشعراء.

فتحتفلما.وثنيتهعلىوظلله،مجافياظلالإسلام

وأنشده،إسلامهوأعلنالمدينةفيعولالنبىعلىقدم،مكة

بعدالأربعةالخلفاءوأدركسعاد،بانتالمشهورةقصيدته

ظولسط.النبي

خبريصوروأغلبها،شحيحةالمصادرفيكعبأخبار

عندعليهوالمتفق.ذلكفيأبرواياتتعددتوقد،إسلامه

يوموشمهد،الإسلامإلىمسبقهقدبجيراأخاهأنهوالرواة

فيوظل،حنينو!مير،و!ملجط،أللهرسولمعالفتح

فلمامكة،فتحتحتىوثنيتهعلىكعبوظلشمعرا.ذلك

كشبالطائفمنمنصرفهفيالمدينة!ل!اللهرسولقدم

يؤذيهكانمنكلبقتليهمجمذالنبيإنأخيهإلىبجير

قبلذلكفعلتإنفإنكإليهفأقبل،المشركين2لثمعرامن

الرسولعلىفقدم،ذلكقبلمنككانماوأسقط؟منك

بقصيدتهإليهواعتذر،مسجدهعليهودخلمسلما،يمض

.الخالدة

متبولاليومفقلبيسعادبانت

مكبوليفدلمإثرهامتيم

فىالمهاجرينعلىوأثنىعدبالرسولفيهامدخوقد

قوله:

بهيستضاءلنورالرسولإن

مسلولاللهسيوفمنمهنذ

قائلهمقالقريشمنعصبةفي

زولواأسلموالمامكةببطن

ولاكشفأنكالرزالفمازالوا

معازيلولاميلاللقاءعند

نحورهمفيإلاالطعنلايقع

تهليلالموتحياضعنومالهم

بهمعرضبل،عليهلغلظتهمالأنصاريذكرلمولكنه

وقالوا:الأنصار،فيقولهالمهاجرونفأنكر،مواضععدةفي

يذكرقالحتىذلكمنهيقبلواولم،هجوتهمإذل!تمدحنا

:أخرىقصيدةفيالانصار

يزلفلاالحياةكرمسرهمن

الأنصارصالحيمنمقنبفي

لنبيهمنفوسهمالباذلين

الجباروسطوةالهياجيوم

لهم-نسككأنه-يتطهرون

الكفارمنعلقوامنبدماء

كابرعنكابراالسيادةورثوا

الأيخاربنوهمالكرامإن

واسعة،شمهرةعفيطالرسولمدخفيقصيدتهنالتوقد

التسمية.هذهسببفيالأقوالوتعددت.بالبردةولقبت

الجاهليين،الشعراءفحولمنالثانيةالطقةفيكعبومنزلة

خازمأبيبنوبشرحجر،بنأوسمعسلامابنصنفهفقد

مالزهيرقصائدلولاالأحمر:خلففيهوقال،والحطيئة

،شعرهيهذبزهيركأبيهوهو.كعبابنهعلىفضلته

بنلأوسراويةزهيروكان،معانيهويتخير،ألفاظهويختقي

لكعبالحطيئةوروى،أبيهلزهير،كعبوروىحجر

الصورعلىالاعتمادالسلسلةهذهشعرفيويلاحظ

.الظاهرةالفنيةوالعنايةوألاناة،المادية

صحابيم(.067-؟هـ،05-؟)مالكبنكعب

العقبةبيعةشهد)يثرب(.المدينةمنالخزرجمنأنصاري

صل!!هي!.الرلممولوبايع،الثانية

كعببيناخىالمدينةإلىضديهلدالنبىهاجروعندما

عنهاللهرضىمالكبنكعبوكان،عبيداللهبنوطلحة

معكلهاالمواقعيخوضأنعلى،حرصالشجعانمن

العدولقاءيتوقعلملأنهبدرفىإلايتخلفولم!يإ4الرسول

عنهاللهرضىكعبلبسأحدموقعةوفي.معركةفى

الرلممولولبس،للحربعدتهأيكل!ل!،اللهرلمسوللأمة

الموقعة.فيعنهاللهرضيكعبفجرخعنهاللهرضيلأمته

موقعةعنتخلفواالذينالثلاثةأحدعنهاللهرضىكان

وشعروا،التخلفذلكفيلهبملاعذربأنهموأقروا،تبوك

رسولوأمررحبتبماالارضعليهموضاقت،بخطهم

عنهمالعفونزلحتىواحتسبوافصبروا،باعتزالهم!إي!الله

التوبة.سورةفىتعالىاللهمن

الذينالمجودينأحدالشعراءعنهاللهرضيكعبكان

اللؤمنإن)لجذ:أدلهرسولقال.الإسلاملأعداءتصدوا

بإسنادوالطبرانيأحمدرواه(ولسانهبسيفهيجاهد

كعب.شأنوذلك،مالكبنكعبعنصحيح

اللهرضيعثمانخلافةأواخرفيالفتنةحدثتوعندما

علىوحرصوأنجدهجانبهإلىعنهاللهرضيوقفعنه

نصرته.

،عمرهأواخرفيعنهاللهرضيكعببصركف

08كعبروى.عنهاللهرضيمعاويةخلافةفىوتوفى

صؤ!هيد.اللهرسولعنحد!ا



عميق.شح!س!!منيخأتولىاجهارإيطولوروحولهاتححهودائها،المسلمينوقبلةالحراماللهبيتالمشرفةالكعبة

المحشرفةالكعبة

يتجهونإليهاا!سلم!تبموقبلةالحراماللهبيتا!

حرموهي.كلميق!كلمنيأتونوإليها،يطوفونوبها

فيإبراهيمالأنبياءاأبورؤ!واعدها.آمنبلدفيآمن

،واختيارهاللهبأمرالمكرمةمكةبقلبالمحروفمكانها

تباركالحقأمرهوبعدها.إسماعيلاللهذلكفيوساعده

ليحجواالناسشييناديأنالقرآد،يح!يكما،وتعالى

رجالايأتوكبالحجالناسفيوأذن)هروويزرالبيتهذا

تعالىقولهإلى.!..عميقفجكلمنيأتينضامركلوعلى

بالبيتوليطوفوانذورهموليوفواتفثهمليقضواثم...)

.7292:الحج!العتيق

الصلبة.بالحجارةمبني،الشكلمكعببناءوال!صعبة

الميزابفيهالذيضلعهاوطولأم5ارتفاعهاويبلغ

الذيالضلعوطول،سمأ.وأم.يقابلهالذيأصضلعوا

.أم2يقابلهوالذيالبابفيه

مكعبة،بنايةبأنهاقديماال!صعبةالؤرخونوصف!وقد

الكعبةكانت.الكعبةاسماالحرامالبيتعلىأطلقأسذأسكو

وضعتحجارةأيصنما،أعوامبخمسةالإسلام

كانت:وقيل،القامةفوق،ملا!أغيرمنبعضعلىبعضها

وكانممقفلهايكنولم،إسماعيلعهدمنأذرعتسعة

هوغلقالهاعملمنأولوكان.بالأرضملتصقبابلها



313المشرفةالكعبة

بالذهب.حلاهحديدمنباباالمطلبعبدلهاصنعثمتبع،

الكعبة.بهحليتذهبأولوهو

الكعبةئاريخ

قولهالكريمالقرأنفىجاء.السلامعليهإبراهيمبناء

وهدىمباركاببكةللذيللناسوضعبيتأولإن):تعالى

،والهدىللبركةبيتأولأنهيعني.69عمراد:آل!للعالمين

الكعبة.محلكانإنهوقيل

البيت،مكانإلىالسلامعليهإبراهيماهتدىكيفأما

بوأناهـاذ):تعالىقولهفيذلكإلىالإشارةوردتفقد

بيتيوطهرشيئابيتشركلاأنالبيتمكانلإبراهيم

.62:الحجالسجود!والركعوالقائمينللطائفين

لإبراهيمهيأممبحانهاللهأنإلىالرواياتوأشارت

سحابةبوساطةبعضهمقالدارسا،كانالذيالبيتمكان

ريحبولمماطةآخرونوقالالسماء،فيالبيتقبالةظهرت

مكانه،ظهرحتىالبيتحولرواسبمنكانماأزالت

بنيافلما.البيتأساسوإسماعيلوضئإبراهيمثمومن

حسناحجرالىاطلب:لإسماعيلإبرأهيمقال،الركن

جبريلفجاءه،التعبإسماعيلأدركقدوكانههنا،أضعه

أنتإنكمناتقبلربنا):يدعوانوهمافبنياالأسودبالحجر

المكرمة.مكةان!:2710:البقرة!العليمالسميع

قبلمنملكاأبرهةكان.الكعبةوهدمالحبشىأبرهة

النصرانيةشأنيعظمأنوأراد،اليمنعلىالحبشةنجاشى

سماهاعظيمةكنيسةفبنى،النجاشيبهايدينالتي

حجيصرفبأنالحبشةنجاشيووعدباليمنالقليس

نساكأحدفاغتاظ،اليمنقليسإلىمكةكعبةعنالعرب

أبرهةفأقسم،بالقليسفأحدثهذاأبرهةفعلمناليمن

الرواية.تقولكماحجرا،حجرامكةكعبةليحطمن

جندأبرهةأنالمؤرخونرجحهاأخرىروايةوفي

حملةفيالسلميثمالذكوانيخزابةبنخزاعىبنمحمد

خزاعي،بنمحمدفسارالقليسحجإلىالناسفيهايدعو

تهامة،أهلخبرهبلغوقد،كنانةبنيأرضببعضنزلحتى

أخوهوهرب،فقتلهبسهمفرماههذيلمنرجلالهفبعثوا

ليغزونوحلففغضبأخيهبقتلوأخبرهبأبرهةولحققيس

ترجيحفيالمؤرخونويقول.البيتوليهدمنكنانةبنى

توسعيةسياصمةمنجزءاكانالكعبةهدمإنالروايةهذه

وإرادةإرادتهفرضإلىيرميكانأبرهةأنإذ،كبيرة

ومضر.كنانةوبقيةمكةأهلعلىوحلظئهمالحبشة

مكةفتحعلىلأبرهةالمحرضينهمالرومكانربماويقولون

سلطانتحتكلهاالغربيةأحربيةأالقبائلتكونحتىوغيرها

منالفرسسلطانطردفيمآربهمالهمفتتحققالنصرانية

.العرببلاد

لأسودالحجرا

بمعجزةنكراءهزيمةوهزمأبرهةجيشاندحروقد

سجيلمنبحجارةأبابيلطيررمتهحيث،اللهمنسماوية

هذاعنالقرآنيحكيكما،مأكولكعصففجعلته

كيدهميجعلألم!الفيلبأصحابربكفعلكيفترألم)

بحجارةترميهميرأبابيلطيراعليهموأرسل:تضليلفي

فكانت.الفيلسورة!مأكولكعصفكجعلهميرسجيلمن

أبرهةماتوهكذاعضوا.عضواتتساقطأعضاؤهم

معجلبأبرهةلأنالفيلعامم(571)العامهذاوسمي

وكان،الكعبةلهدمالفيلةمنوعدداضخمافيلاجيشه

وكانتمحرممنعشرالسالغفيالفيلأصحابقدوم

أرادمالىتمووءدي!.الرسولفيهاولدالتيالسنةهيهذه

فيالحبشوأنصارهمحلفائهمبملكالرومملكلاتصل

فكرومنوأغسطس!الأكبرالإسكندرحلمولتحقق،اليمن

بعدهما،منالعالممنالمهمالجزءهذاعلىالاستيلاءفى

شك،غيرمنالعربيةالجزيرةفيالسياسعيالوضعولتغير

يريد.مايفعلاللهولكن

،السنونوتمرالأحداثوتمضي.الكعبةوبناءقريش

نأفخافواالبيتفتصمدعمكةدخلسيلأإن:الرواةفيقول
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تقريبا.عاممائةقبلالمشرفةالكعبة

فرأتأضمينة،اأ!موالابعضمنهسرقتقدوكان،ينهدم

عف!سوا!أازكانبناءها.ويعيدواالكعبةيهدمواأنقريمق

مشة.وثلاثينخمسابنوهومعهم

بينماوزهرةمنافلعبدفوقع،القبائلبينالبناءقسح!

أسدلبنيووقع،البيتوجهالحجرركنإلىالا!داركن

الحجرركنبنماقصىبنالدارعبدوبنيالعزىعبدابن

ابنوعامروعديوجمحلسهمووقع،اليمانىالركنإلى

فلمافبنوا،الأسود،الركنإلىاليمانىالركنبينمالؤي

فيمناختلفواالأسودالحجرحيثالركنمكانإلىوصلوا

اتفقواثم.بوضعهأحه!نحنقبيلةكلوقالتالركنيضع

شيبة.بنىبابصيدحلمنلأولذلكيجعلواأنعلى

شيبة،بنىبابمندخلمنأولهو!!اللهرسولفكان

ووضعمنبسطبرداءصؤيإس!فأمرالأمينبهذارضينافقالوا

وأخذوارجل،قريم!منقبيلةكلمنوعين،فيهالركن

فياركت!!اللهرصلوضع3فرفعوهالثوببزوايا

الأسود.الحجرأيمكانه

رواياتعدةوالتاريخوالسيرالحديثأصحابويؤكد

البخاريروىفقد،للكعبةقري!قبناءفيومختصرةمطولة

قالتأنهاعنهااللهرضيالمؤمن!تأمعائشةعنومسلم

نعم،قالهو؟أجيتاأمنالجدرعن!!اللهر!سولسألت

قومكتريألم:قالالبيتفييدخلوهلملهمفماقلت

حدثأنهالرواةذكرماوخلاصة؟.النفقةبهمقصرت

قريشاأنإذ،أصسلاماعليهإبراهيمبناءفىالتعديلبعض

جهةمنإبراهيمقواعدعنبهاقصرتبناءهاأعادتعندما

وقدهذا.يومناإلىعليههيماعلىالشاميلىمماالشمال

ال!صعبة.خارجالانوهو،الكعبةداخلالحجركان

الزبيربنعبداللهخبربناءردرالزبير.بنعبداللهبناء

وعندومسلمالبخاريصحيحفىعنهمااللهرضى

عنبسندهالبخاريروىفقد.أشاريخواالسيرأصحاب

أنلولاعائثة)يا:ظلكل!!النبيأنعنهااللهرضىعائشة

فهلىمبالبيتلأمرتبجاهليةعهلىحلىيثوقومك

لهوجعلت،بالأرضوألزقتهمنهأخرجمافيهفأدخلت

الذيفذلك(إبراهيمأساسبهفبلغتوغربياشرقيابابين

عبداللهردهوقد.بنائهوإعادةهدمهعلىالزبيرابنحملى

رضيالمؤمنينأمعائشةخالته:حدشاء،11.ى علىب.سبير.!

مروانبنالملكعبدوأخرجهإبراهيما،قواعدإلىعمها،الله

.الآنعليههوماإلى

لكعبةاءجزاأ

ومحتوياتهاالكعبةبهأريدالحرامالبيتلفظأطلقإذا

الذيوالمقاموالحطيمالاسودكالحجرمنهاجزءهيالتي

أوإسماعيلكحجرتلاصقهاالتيتلكأومنها،جزءاكان

المشهورةالبيتوأجزاء.زمزمبئرمثلمنهاقريباتقعالتى

هي:

اللهقال،العتيقالبيتمنجزءإبراهيممقام.ا!لقام

ومقام.79:عمرانآل!إبراهيممقامبيناتآيات)فيه:تعالى

عليهإبراهيمعليهيقفكانالذيالحجرهوإبراهيم

حجراالمقاموكان.قامتهعنالبناءارتفعحينأسسلاما

أدلهرضيالخطاببنعمرأيامإلىالكعبةبحائطملصفا

بنعمروكان.المصلينيشغللئلاالبيتعنفأخرهعنه،

مقاممنيتخذأنعثيرم!الرسولعلىأشارالذيهوالخطاب

قوله:تعالىاللهفأنزلالقرآنفوافقهمصلىإبراهيم

وقيل.521:البقرة!مصلىإبراهيممقاممن)واتخذوا

عكل!لاسمه*لاكا!"خجمب!بمبجل!
طم!7

:-صغبر!بم!رك!لمح!،كى



السلامعليهإبراهيمسيدنامقام

أولإلىالصخرةفيظاهرةالخليلقدمياثاركانت

وصفهما:فيأبوطالبقالحتىالإسلام

رطبةالمخرفىإبراهيممواطئ

ناعلغيرحافياقدميةعلى

للكعبةالشرقيالجنوبيالركنوفيالأسود.الحجر

مترارتفاععلىأيضا.الأسعدالحجرويقالالأسود،الحجر

صقيلحجروهو،المطافأرضمنسنتيمتراوخمسين

نقطوفيه،الحمرةإلىضاربأسودولونه،الشكلبيضي

إطاربهيحيطسم،03نحوقطرهصفراء،وتعاريجحمراء

سم.ا.عرضهالفضةمن

الحجريلمسون-الإسلامقبل-الناسكانوقد

المسلمونصار،الإسلامجاءفلمابه،للتبركالأسود

عمروكانءديط،اللهبرسولاقتداءالأسود،الحجريقبلون

أنكأعلمإنيالله"و:يقولعنهاللهرضيالخطاببن

ك!!اللهرسولرأيتأنيولولا،ينفعولايضرلاحجر

لمء.قبلتكمايقبلك

ربطعنهاللهرضيالزبيربنعبداللهأنالأزرقيويذكر

أصابهالا،ذلكفعلمنأولوكان،بالفضةالأسودالركن

الحريق.
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الركنإلىالرشيدهارونعمد،العباسيالعصروفي

الحجربينهاالتيبالحجارةأمرإذترميما،لهفأجرىالأسود،

ومنفوقهامنبالماسفنقبت،بالماستنقبأنالأسود

الفضة.فيهاأفرغثمتحتها،

الكعبةبحائطملصقلطيفبناءوهو.الشاذروان

الثلاثجهاتهامنالمطافأرضيليمماجدارهابأسفل

جدارأصلمنجزءوالشاذروان.إسماعيلحجرجهةعدا

رفعها.التيإبراهيمالخليلقواعدمنوهوالكعبة

الكعبةوبابالالحمودالحجرركنبينماهوالحطيم.

الكعبةوبابالملتزمبينلماويقال.إسماعيلحجرهووقيل

لأنبذلكسمىالكعبةمنالخرجالجزءوهوأيضا،الحطيم

كانواالجاهليةأهللأنوقيلمحطوما.هووتركرفعالبيت

بطولحطمحتىفبقىبها.طافواالتيثيابهمفيهيطرحون

الزمن.

الغربيأما.وغربيشرقى،بابانللكعبةكان.الباب

رضيعائشةحديثإلىاستنادأالزبيربنعبداللهفتحهفقد

نحواليمانيالركنوبينبينهالغربيالبابوهذاعنها.الله

الخليفةبأمريوسفبنالحجاجسدهوقد،أذرعثلاثة

الكعبةبابفهوالشرقيالبابأما.مروانبنعبدالملك

والذهبالففمةمنمصنوعالكعبةباب
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نحوأجاباويرتفعالأسود.والحجرالملتزمبينويقع،الآن

ويصعد.الخالصأرزهببامرصعوهوالأرضعنمترين

بالفضة.المصفحالخشبمنوهوالمنابركدرجبدرجإليه

.المناسباتفىللزائرينالبيتيفتححينمكانهفيويوضع

أركانهاأماأممعبة،اأركانأشهرهو.اليمانيالركن

الأسود،انرالرأشالأسودالحجرركنفهىالأخرىالثلاثة

أجيت،اوجهمنإسماعيلىبحجرالمتصلوهوالحجروركن

الشامى.اشكنقيلوربماالغربيوالركن

وبابالحجرركنبينالمحصورالجزءوهو.الملتزم

واستغاثته.دعائهفييلتزمهالطائفلأنبذلكسمي.الكعبة

الجهةمنأممعبةاوميزا!المطر،مصبهو.الميزاب

كانتوقد.إسماعيلحجرعلىومصبهللبيتالشمالية

سقفاأ!احعلتقريشبنتهافلماسقفبلاالكعبة

جعلرالزبيربنأطهعبدافعلوكذلكميزابا،لهووضعت

أذرعأربعةالميزابوطوا!.إسماعيلحجرعلىمصبه

منالذهبم!بصفائحملبسوهوأصابعثمانيوسعته

وخارجه.داخله

وفى،باشخامممرزشةال!!بةأرض.الكعبةباطن

طرأتأضخين،اأغوياالخشبمنأعمدةثلاثةوسطها

إلىالأعمدة!ذهتاربويعود.أضحسيناتابعضعليها

وجدرانها.الكعبةبناءجددحينالزبيرلنعبداللهزمان

سقفهامنتدأصتوقدممتائر.وعليهابالرخاممؤزرة

العهد.قديمةكثيرةالقناديلمنمجموعة

الكعبةشمالأ!اقعاالحائطهو.إسماعيلحجر

ش!،!علىهوربالبيتالطائفيسارعلىيكونالمشرفة

لغنمزرباالحجركان:الأزروقىقال.دائرةنصف!

.السلامعليهإسماعيل

يرحئاريخهااشتىزمزمبئربالحرمتوجد.زمزمبئر

تركحيثمكةإلىالشاممنالسلامعليهإبراهيممقدمإلى

الماء،منعندهامانفدوقد،البيتعندإسماعيلأمهاجر

،مراتسبعذلكفعلت.والمروةالصفالينتسعىفجعلت

حولهينبعبالماءفإذاطفلهاإلىعادتالمروةإلىانتهتفل!ا

لا)يعنيزمزم:أتقاأيوزمتها!ستطهاعتبمافحوطته

ا!لكرمة.مكةانظر:.زمزمالبئرفسميتتسئ!ولاتتبدد

الكعبةكسوة

بلواحد،نسيجصتولأواحدةالكعبةكسوةتكنلم

منوغيرهاوبرودا،وحبرةأدممنبسئطاأيأنطاعاكانت

تصبغثمغزلها،يصعبيمنيةبرودوهي،اليمنعصب

نأوذكر.مخططةبرودهيوقيل،موشاةوتأتي،وتنسج

وعثمانعمروأن،اليمانيةالثيابكساها!!النبي

بالقباطي.كسواها

أولهىكليببنجناببنتنتيلةأنالمؤرخونوذكر

منأبوهاوكانعامر،بنىمنو!طلالحريرالبيتكسامن

بنالعباسابنهافقدتقدوكالت.ربيعةملوك

حريرا،البيتتكسوأنوجدتهإنفنذرت،عبدالمطلب

بالحرير.فكسته

إلىعمدمنتصرافاتحامكةإلىضلإيه!هاشسولقدمعندما

كلأرجائهامنورفع،الأصناممنهافأزالالمشرفةالكعبة

كانتالتيالكسوةبتغييريقملم5سرأنهإلا،الجاهليةآثار

نأإلىالحالهذهعلىالأيامومضت.الكعبةبناءتغطى

الكعبةبتبخيرتقومكانتامرأةيدمنجمرةتطايرت

باعادةالفورعلىط!!اللهرسولأمركسوتها.نأحرتت

أبوبكرالراشدونخلفاؤهوسار،يمانيبقماشأح!بةاكسوة

فكانوامشتهعلىعسهمااللهرضي:علىوعثمانوعمر

.عامكلالمشرفةأممعبةاب!صساءيقومور

الأزمانعبرالمسلمينوملوكالأمراءارالخلفاءاهتماكما

علىالجديدةأ!صسوةابوضعيقومونف!صانواأحصعبةاب!صسوة

تراكمتمتعاقبةأعواممدى:على،أغديمةاأ!صموةا

العباسىالخليفةأمرحتىالمشرفةال!حبةبناءعلىأحصسواتا

بوصثسوةوالاكتفاءالقديمةأممسواتابإزالة()المهدي

ذلكفيالعباسيينالفاطميوننافسثم.عامكلواحدة

مصرفتحهبعداللهلدينالمعزالفاطميالخليفةأمرحيث

الذهببخيوطالكسوةتطريز



إعداديتمحيث،المكرمةمكةفيالكسوةإعدادممنعمنمشاهد

وأحرىالخصصة،الالاتبوساطةشمماسهامراحلعلىالكسوة

يدوية.

317المشرفةالكعبه

الكعبةكسوةمننماذج
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الشريف.المكيالحرمتوسعةمحصممعلىيطلعاصسعوديةاأحرليةاالمملكةملكسعودآلالعزيزبمدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادم

منا!تتأسموياللكعبةكسوةبعملم729هـ،362عام

الامنهاشبرك!علىكتبالأسودالحريرمنستائرثماني

خمسةوعرضهام15طولها(اللهرسولمحمداللهإلاإله

فىتصنعأحسسوةاهذهوكانت.سنتيمتراتوعدةأمتار

وكانت،بالقاهرةالخرنفشحيفىفسيحةبدارمصر

ا!لحمل.يسمىكبيراحتفالفىمكةإلىتحم!ء

جلالةكانلما.السعوديالعهدفيالكعبةكسوة

الحريهمابرعايةمهتما-اللهيرحمه-عبدالعزيز،الملك

التوسعة.بعدالحرامالمسجدبهاويحيطاليومالكعبة
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سنةمحرمشهرمستهلفيجلالتهأمر،الشريفين

كلووفرالكعبةكسوةلعملخاصةدارأهـبإنشاء346

فيالكعبةكسوةمصنعوافتتح،العملإليهيحتاجما

مأفيالمشرفةللكعبةكسوةأولوانتجنفسهالعاممنتصف

العربيةللمملكةالعظيمالشرفهذاليصبحالقرى

كسوةهـينتجأ357عامحتىالمصنعواستمر،السعودية

المشرفة.الكعبة

التيبالصورةوءاظهارهالعملهذاإتقانفيورغبة

الملكجلالةأمرصدر،المشرفةالكعبةقدسيةمعتتلاءم

اهـبتجديد382عام-اللهيرحمه-عبدالعزيزبنفيصل

بأمالجديدالمبنىهـافتتحأ793عاموفي،الكسوةمصنع

قسموالمشحدث،الاليةالنسيجتحضيربماكيناتالجود

لهلمااليدويالإنتاجاسلوبعلىالإبقاءمعالاليالنسيج

التطورعجلةيوأكبالمصنعومازال.عاليةفنيةقيمةمن

فيالبيتكسوةلينتجواحدانفيالعريقالتراثويحيي

صورها.أبهى

منالكسوةتنسج.المشرفةالكعبةكسوةوصف

ومنقوشالاسودباللونالمصبوغالخالصالطبيعىالحرير

رسولمحمداللهإلاإله"لاعباراتالجاكاردابطريقةعليها

اللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان،جلالهجل"الله"الله

،أم4الثوبارتفاعويبلغ".منانياحنانيا،العظيم

سم،59بعرضالكسوةحزاممنهالأعلىالثلثفيويوجد

المركبالثلثبالخطمختلفةقرآنيةاياتعليهكتب

بتطريزالحزامويوز،الإسلاميةالزخارفمنبإطارمحاطة

الحزامويحيط،بالذهبمطليفضيبسلكمغطىبارز

قطعة.61منويتألفم47طولهويبلغكلهابالكسوة

الإخلاصسورةالاركانعلىالحزامتحتيوجدكما

الزخارفمنمرلغبشكلمحاطةدائرةداخلمكتوبة

توجدأيضاالحزاموتحتنفسهالارتفاعوعلى،الإسلامية

والعمرةالحجشعائرمنوالمروةالصفابينالسعي

الكعبةبأستاريلتزمونوالزوارالحجاجبعض

إطارداخلمنهاكلمكتوبالكريمالقرانمناياتست

عليهكتبقنديلشكليوجدبينهاالفواصلوفي،منفصل

بر"الحمدللهأو"رحيميارحمن"ياأو"قيومياحي"يا

".العالمين

المركبالثلثبالخطمكتوبالحزامتحتماوكل

بالذهب.المطليةالفضةبأسلاكومغطىبارزاتطريزاومطرز

منفمصنوعة،البرقععليهاويطلق،الكعبةبابستارةأما

ونصفأمتارسبعةوارتفاعهاالأسود،الحريرالقماشنفس

قرآنيةاياتعليهامكتوبأمتارأربعةوعرضهاالمتر،

الفضةبأسلاكمغطىبارزاتطريزامطرزةإسلاميةوزخارف

بالذهب.المطلية

ذلكفيبمامتينخامبقمالقكلهاالكسوةوتبطن

كلتغطيمنهاأربعقطع،خمسمنوتتكون،الستارة

الستارةهىوالخامسة،الكعبةوجوهمنوجهامنهاواحدة

الكعبةعلىالقطعهذهتجميعويتم،البابعلىتوضعالتى

القديم.الثوبخلعبعدنفسها

سبعةحواليالواحدةللكسوةالإجماليةالتكلفةوتبلغ

القوىأجورذلكفىبماتقرلمجاسعوديريالمليونعشر
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مابالمصنعالعاملةالقوىعددويبين،الخاموالموادالعاملة

.:عمالوفنيينإدارلينبينماموظفمائتىيقارب

الكعبةغسل

عهدمنوتصييبهاالكعبةداخلبغسلالعادةجرت

أت:قاأنهاعائشةالمؤمنينأمعنالأزرقىروىفقدبعيد،

أحبالكعبةأطيبولأن.تطهيرهذلكفإنالبيتطيبوا

ابتدأمنأولوكان.وفضةذهبالهاأهديأنمنألى

سنةذلكصارث!ا.مكةفتحيوموذلكعدطالرسولغسلها

قب!!مرةمرتينالعامفىغسلهايجريوكان.متبعةوعادة

صىوتطي!تعس!!وكانتالحجاجسفربعدومرةالحج

شيبةبنىمنوه!ا-الكعبةسدنةرئيسلهايعدمراسما

يوموحتىبعيدزصمنذالسدانةلهمآلتبأناللهشرفهم

هذاالناس

يذأولفياطشرفةالكعبةتغسلالحاضرالوقتوفى

ينيبهمنأواششريفينالحرم!تخادمقبلمنعامكلالحجة

ورؤساءأغضاةواالوزراءأ!هيدعىرسمىاحتفالفى

فىعليهاالكسوةتوضعثم،الإسلاميةوالبعثاتالدوائر

.عامكلمنالحجةذيمنالثامن

المسلمينقبلةالكعبة

إلىصلاتهمافىيتجهونالأمرمبدأفىالمسل!ونكان

هجرةبعدحتىدأ!كعلىالأمراواستمر.المقدسبيت

أ!ملاةاشطلإلىعثيربالنبيوكان.المدينةإلى!!الرسول

وجهكتقلبنرىقد):عليهاللهفأنزل،الحرامأددهبيتإلى

المسجدشطروجهكفولترضاهاقبلةفلنولينكالسماءفي

أوتواالذينوانشطرهوجوهكمفولواكنتمماوحيثالحرام

عمابغافلاللهوماربهممنالحىأنهللعلمونالكتاب

تحولعنيتساءلوناليهودوكان.أ44:السقرة!يعملون

سيقول):تعالىقولهالنهفأنزل،المقدسبيتعنالمسلمين

قلعليها،كانواالليقبلتهمعنولاهمماالناسمنالسفهاء

مستقيم!صراطإلىيشاءمنيهديوالمغربالمشرقلله

.241:البقرة

تعالى:قولهفىبالتخصيصالكعبةذكروردوقد

.79:المائدة!للناسقياماالحرامالبيتالكعبةاللهجعل)

أنهاوالتأكيدبالتخصيصالكعبةظ!!دالرسولوذكر

صحيحهمافىومسلمالبخاريروىفقدالمسلمينقثلة

اللهرسولدخل"لما:قال-عنهمااللهرضى-عباسابرعن

منه،خرجحتىيصلولمكلهانواحيهفىدعااجيتاعثياب

القبلةهذه:وقالالكعبةقبلفىر!عتينركعخرجفلما

القبلة.هذه،القبلةهذه:أسامةحديتمنأضسائىاوعند

وقبلة،قبلة"البيت:قال-عنهماالدهرضى-عباسابنوعن

يتوجهولهذا"،الوجهوذاكوالمقاموالركنالبابهذاأ!بيتا

بالصلاةالكعبةإلىومغاربهاالأرضمشارقفىالمسلمون

.والعمرةالحجروالدعاءا!تأ!وأوا

بالبيتالطواف

وكانوا،عراةأجيتبايطوفونالجاهليةصىأعرباكان

بقولهحالهماللهوصفولقد.أععبةاعندالأصنامايقيمون

وتصدية!مكاءإلاالبيتعندصلاتهمكانوما):تعالى

ولذلكوتصفيقا.صفيراصلاتهمكانتأي35..االألماا

سكينةتماما،ذلكعكس،الإسلامفيالصلاةكانت

ووهشارا.

والحجاجالكعبة

الحجفيحولهايطوفون
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ثلاثمائةالكعبةوحولمكة!وت!النبيدخلوقد

جاءويقول،بيدهكانبعوديطعنهافجعلصنما،وستون

زهوقا.كانالباطلإنالباطلوزهقالحق

،والعمرةالحجأركانمنركنالإسلامفىوالطواف

تفثهمليقضواثم:)تعالىقال.بهإلاعمرةولاحجيتمولا

.92:الحج!العتيقبالبيتوليطوفوانذورهموليوفوا

حجروراءمنيكونالطوافأنعلىالايةبهذهواستدلوأ

إبراهيمرفععندماالكعبةمنجزءاكانالذيإسماعيل

إبراهيماقواعدعنبهقصرتالعربأنإلا،البيتقواعد

.أليومهوكماالبيتخارجفجعلوه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأقصىالحإلمسجدالسلامعليهإبراهيم

فتح،مكةسورة،لفيلالإسلاما

المكرمةمكةع!محمدالسلامعليهإسماعيل

العربيةالجزيرة

الموضوععاصر

الكعبةتاريخ-ا

الكعبةوبناءقريش-جالسلامعليهإبراهيمبماء-أ

الزبيربناللهعبدبناء-دالكعبةوهدمالحمشىأبرهةب-

الكعبةأجزاء-2

الملتزمزالمقام

الميزاب-حالأسودالحجر-ب

الكعبةباطن-طالشاذرواد-ج

إسماعيلحجر-يلحيما

زمزمبئر-ك!لبااهـ-

فطليمااالرك!-و

الكعبةكسوة-3

السعوديالعهدفيالكعبةكسوة-أ

الكعبةكسوةوصف-ب

الكعبةغسل-4

المسلمينقبلةالكعبة-5

بالبيتالطواف-6

أسئلة

؟السلامعليهإبراهيمقبلالكعبةكيهـكانت-أ

له؟حدثوماذا؟الكعبةهدمأبرهةحاوللماذا2

البماء؟تموكيف؟البيتمكانإلىإبراهيماهتدىكيى-3

البعتة؟قملالكعبةبماءإعادة!يوو!س!الرسولدورما4

؟اليوماممعبةاتكسىوكيفالكعمة؟كسوةتمليدلدأمتى-5

لل!سلمينالكعبةأهميةما6

وأركاله؟لتروطهللحكنماأساسيركنالطواف7

مجلدينفىالكتابنشرهتلر.أدولفألفهعفا!حيكتاب

وصفاالكتابفيهتلرأوردوقد.ام279و2591عامير

التفوقووصف.السيامحيةأفكارهأوردكما،لحياتهخياليا

جميعتعلوألمانيامصلحةإنوقال،الألمانيللشعبالمزعوم

العرقي.النقاءحولهتلرأفكارالكتابأورد.الأخرىالقيم

الثانيةالعالميةالحربإلىالمعتقداتهذهأدتوقد

كان.الأوروبيينالملايينقتلوإلىأم(1-459)939

لمؤيديومرشداالألمانللنازيينإنجيلبمثابةكفاحىكتاب

.الأخرىالبلدانفيالنازية

أدولف.هتلر،:أيضاانظر

الا3وليستغفرماإلىيشيرفقهيقرآنيتعبيرالكفارة

أنواعوهي،ذلكنحوأوصومأوصدقةمن

انتهاكوكفارة.خطأقتلوكفارةظهار.كفارة.أربعة

وكفارة.عمداالجماعأوبالأكلرمضانشهرحرمة

يمين.

منسليمةمؤمنةرقبةعتقالأولالثلاثفيوهى

ستينفإطعاموإلا،متتابعينشهرينفصوموإلا،عي!

ذلكمنيستثنى-البلدقوتغالبمنمدلكلمسكينا

اليمينكفارةوأما-منهاإطعامفلاالقتلكفارة

وأالبلدقوتغالبمنمساكينعشرةإطعامفهي

ثلاثةفصوميجدلمفإن.مؤمنةرقبةتحريرأوكسوتهم

لا):تعالىلقولهمصداقا(التتابعفيهايشترطالاأيام

عقدتمبمايؤاخذكمولكنأيمانكمفيباللغواللهيؤاخذكم

ماأوسطمنمساكينعشرةإطعامفكفارتهالأيمان

لمفمنرقبةلحريرأوكسوتهمأوأهليكمتطعمون

حلفتمإذاأيمانكمكفارةذلكأيامثلاثةفصياميجد

تشكرون!لعلكماياتهلكماللهيبينكذلكأيمانكمواحفظوا

.8!:المائدة

غيرهافرأيتيمينعلىحلفت)إذاالحديثفىورد

ومنخير(هوالذيوأتيمينكعنفكفرمنهاخيرا

كفارةفعليهبحلفهيوفلمأييمينمنأكثرفيحنث

الذنوبعنتكفرالإسلامفيالصالحةوالأعمال.واحدة

تمحوها(.)أي

كفارةمصملوباالمسيحموتعامةالنصارىويعتبر

هذاأبطلالكريمالقرآنأنغيرجميعا.الناسلذنوب

مصلوبايمتلمالسلامعليهالمسيحأنفأوضح،المفهوم

لهم!شبهولكنصلبوهوماقتلوهوما)تعالىاللهيقول

ولاالناسيظلمل!وتعالىسبحانهاللهوأن.ا57السحاء:

قالالاخر،بجريرةأحذايأخذولايطقونمالايكلفهم

أرحمفالله.81فاطر:!أخرىوزروازرةتزرولا):تعالى

وأالناسذنوبيحملهأنمن،الناسمنوبغيرهبالمسيح

اخر.جريرةالناسمنأحدأيحمل

ذكرىعامكلفيالكفارةيوميتخذونواليهود

كيبور.يومويسمونهبها،يحتفل

كيبور.يوم:أيضاانظر
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وأالأشخاصأوالحكوماتلحمايةطريقةالكفالة

إخفاقأوالاخرينأمانةعدمبسببالخسارةمنالشركات

.الالتزاماتببعضأوالعقودببعضالوفاءفىالاخرين

أغراضلعدةالضمانوشركاتالتأمينشعركاتوتصدر

لهذهالمستخدمةالكفالاتأنواعوتشمل.الكفالات

وسنداتالكفالةوضماناتالأمانةفماناتالأغرأض

الكفالة.

فمماناتعلىالعملأصحابمنالكثيريحصل

فىأشالنقدفىيتعاملونالذينللموظفينالأمالة

عملاارتكبأونقدلامبلغاالموظفاختلسإذا.الممتلكات

فيجب،العمللصاحبماليةخسارةممببشريفكير

عليهتنصحسبماالخسارةدفعالكافلةالشركةعلى

الكفالةتصدرانتىالشركةتتحرىوعادة.الكفالةشروط

وتباع.طيبتجاريسجلذوأنهمنللتأكدالموظفعن

الماليةوالمؤساتأطبنوكالشاملةالأمانةضمانات

وأوالتزوير،أصسرقةباالخسارةضدلحمايتهاالأخرى

متوافرةالشاملةالضماناتمنأنواعوهناك.السلب

.الأخرىالتجاريةأوأحامةاأطشركات

التيوالالتزاماتالأداءالكفالةفماناتوتضمن

ا!ة.الكفاضماناتم!أنواععدةوهناك.القانونيخولها

الأعمالالمقاولونينفذأنتضمنالأداءضماناتفمثلا

الفماناتتوفرو.المناسبالوقتوفطجيدةبصورة

المالعنالمسؤولينللأشخاصكفالةالرسميةالعامة

وتضمن.ألمحددةبالواجباتالمسؤولقياموتضمن،العام

المحكمةتعينهمالذينالأشخاصأداءالائتمانسندات

ويشملآخر.شخصممتلكاتعنمسؤولينليصبحوا

الأماناتعلىوالقيمينالوصايامنفذيالأشخاصهؤلاء

.ءلأوصياوا

المعتقلالشخصمنأحياناالكفالةسنديطلب

لموإذا.المحكمةفىقضيتهسماعلحينسراحهلإطلاق

الكفلاءويعد.أممفالةاتسقط،المحكمةأمامالشخصيمثل

الحالهذهفىالمحكمةفىالمالمنمحددمبلغبدفععادة

المتهم.الشحصعنمسؤولينأصبحوالأنهم

التأمين.،السراحإطلاقكفالة،الاعتقال:أيضاانظر

جلسةفيأمنيترتيبالسراحإطلا!كفالة

تعرفوهي،معتقلشخصسراحلإطلاتمحكمة

خطةوالكفالةإقرار.علىتوقيعاوتعهدأنهاعلىكذلك

لإجراءالمحكمةإلىسراحهالمطلقالشخصحضورلتأكيد

علىالمحكمةتوافقعندما،بعفالبلدانفى.المحاكمة

عندالمبلغيعادثم،المحكمةفىمعينمبلغيدفع،الكفالة

الكفالةتعد،أخرىأقطاروفي.للمحاكمةالمتهمحضمور

حضورعدمحالةفيالمحكمةإلىمبلغبدفعوعدا

المتهممنإماالكفالةوتوخذ.للمرافعةالمتهماالشخص

نأوالواقع.الموثوقينأقاربهأحدأولهصديقمنأونفسه

مععليهللمدعىالمحكمةسجنمحللتحلتؤخذالكفالة

الثقة.الكفيلقبلمنالقضائىالحجز

القبض،إلقاءبعدالكفالةعلىالمحكمةتوافقأنيمكن

يمكنالشخصالمحكمةتدينعندماوأحيانا.المرافعةعمدأو

هذايحدث.بالحكمالنطققبلب!!الةسراحهيطلقأن

ولكن.الحكمضدالاستئنافبقصدالمدانللشخصأحيائا

المحكمةترفضفقد.الكفالةعلىيوافقأنضروريايى!

اعتقدتإذاأوحدا،خطرةالجريمةكانتإذاأممفالةا

الشهوديهددربماأو،المحاكمةيحضردالمتهمأنالمح!صمة

الشروطالمحكمةتضعأنيمكن،عليهمالتأثيريحاولأو

تكلفهأوالمتهملإقامةمعينامكائاتحددكأنأسةللا!ا

التقارير.لعملالشرطةمركزإلىبانتظامبالحضور

الولاياتدستوروكذلكإنجلترا،فىالحقوققانونيب!ت

مباإلكفالة.فيالإفراطلاتقرالمح!صمةأنأيفخااطتحدة

عاليةبقيمةكفالةتفرضأنمنيمئالمح!سمةمماوهذا

اليد.ذاتلضيقالوفاءمنأحدلاتحمحنبحيث

بموجبهايتعهد،عادةمكتوبةاتفاقيةا!ين!ول

المدين،يسددلمإذاآحرشخصديونبسدادشخص

يتعهدالذيالشخصهوالفامنوتقصيرا.أوعجزا

لصالحهالتعهديكونالذيالشخصويسمىأصسدادبا

يقبلالذيالشخصفهوالمستفيدأما.علىالأالغريم

ماآخرشمخصدينعنمسؤولآالشحصيعدولاأخعهد.لا

المدينكفالةوتختلف.ذلكعلىمكتوباتفاقينصلم

أرضملكيةحقأوالسلعحالةإلىتشيرالتيالكفالةعن

بذلكفإنهممنتجاتهمجودةالبائعونضمنفإذاما.

كفالة.يقدمون

الهندسةفى،والكفايةالفعاليةأيضاوتسمىالكفايئ

إلىآلةمنعليهنحصلالذيالعملنسبةهىوالفيزياء،

الطاقةبينالفرقويظهر،الالةفىالموضوعةالطاقةكمية

،بالاحتكاكالمتعلقةالحرارةشكلفيعادةالنابخوالعمل

محركإلىالداخلةالكهربائيةالطاقةمعظمتنتجفمثلا

عمودتحريكبطريقميكاني!صيةطاقةبوصفهاكهربائى

منجزءالكنالحفر،أوكفئالمياهمفيدا،عملايعمل

المحاملفى)احترار(كسخونةيهدر،للمحركالمعطاةالطاقة

.لأسلاكوا

فحين،المئويةالنسبةبطريقةالمردودعنالعلماءويعبر

فيه،الموضوعةالطاقةأرباعثلاثةعلىمحركيحصل
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%42بحواليمردودوللناس.75%بنسبةمردودلهيكون

ميكانيكيةطاقةإلىنأكلهالذيالطعامفىالطاقةلتحويل

المحولمردوديكونأنويمكنمثلأ،والمشيكالجري

.%89منأكثرالكهربائي

إلىمثلاالسيارةكمحركالحراريةالمحركاتولاتصل

طاقةإلىالحراريةالطاقةلتحويل%001بنسبةجهد

منالثانيالقانونهوهذافيوالسبب،ميكانيكية

تحويلهايمكنلاالحرارةأنيوضحالذيالحراريةالدينامية

اخرإلىحارخزانمنتنسابحينإلاميكانيكيةطاقةإلى

حرأرة.شكلفيطاقةمحرككليهدرثمومنبارد،

الحرارية.الديناميةانظر:

الالة.،الطاقة:أيضاانظر

قاسمكفرمذبحةأم(.)569مدبحة،قاسمكفر

ضدالإسرائيليةالقواتبهقامتغاشمصهيونياعتداء

المدنيينمنالأبرياءعشراتمقتلعنوأسفرالفلسطينين

.ام569عامبفلسطينقاسمكفربلدةفي

كفرقريةفيالتجوالبمنعالعسكريةالأوامرصدرت

الرجالمنالقريةأهاليمعظمأنغير،الحالفيقاسم

بعضوأيضا،التجوالحظرنبأيعرفواولمعملهمفيكانوا

الحدودحرسقوأتجميعافأوقفتهم،والشبانالنساء

.الأخرىتلومجموعةقتلىوأردتهم

ووزيرالإسرائيلىالوزراءرئيسعهدفيذلككان

أركانرئيسدايانوموشي،جوريونبندافيدالحربية

إشرافوتحت،الحربيةوزيرنائببيريزوشمعون،الجيش

الإسرائيلي.الجيشفيالقادةكبار

الساحلعندسياحىومنتجعمرفأهاربر!ى

عدد.بأسترالياويلزساوثنيولمقاطعةالأوسطالشمالي

الموزبمزارعالمنطقةهذهتشتهر.نسمة740182سكانه

كبيرعددشرع،العشرينالقرنمنالثمانينياتمطلعوفي

خارجمنالمجلوبةالغريبةالفواكهزراعةفيالمزارعينمن

وعنبلأفوكادو،وا،واللتشية،الكيوي:ومنها،المنطقة

الماكاداميا،جوزأيضاالمنطقةفييزرعكما.الدب

صيدفىالسكانيعملالزراعةإلىوبالإضافة.والطماطم

ومن.الأسماكصيدعلىالقائمةوالصناعاتالأسماك

،الأخشابنشر،المدينةفيالمنتشرةالخفيفةالصناعات

الهندسية.والأعمال

يستقبلأنيمكنكبيرمطارهاربركفسفىيوجد

منضخمنوعوهوبنانا،بجأنكما،النفاثةالطائرات

مناطقومنبها.مشهورةسياحيةجذبوسيلةيعدالموز

الدلافيناستعراضحوضأيضاالمشهورةاسمياحيالجذب

المائىوالحاجزوالمرفأالذهبمنجموكذلك،الأليفة

التاريخي.

النصارىمنالكثيريعتقدكتانيقما!ق!ردلوكفن

.السلامعليهالمسيحعيسىفيهكفنالذيالقماشأنه

صورةيحملوهو.سما843490القماشمساحةوتبلغ

وعلىبالسوطجلدلرجلوظهراالأماميالجزءفيباهتة

اليهوداعتقادحسب-صلبأنبعدالأشواكمنتاجرأسه

التفاصيلمعفتتفقالصورةفيالجرو2أما-والنصارى

ح!سبالسلامعليهعيسىوفاةبشانالإنجيلفيالواردة

مدينةكاتدرائيةمصلىفيمحفوظالكفنوهذا.زعمهم

يطاليا.بإطورينو،

وهو،الماندليونفعلاهوالكفنأنالنايم!بعضيعتقد

القرنفيبتركيا،،أورفةمدينةفيمرةلأولظهرقماش

الفنانينصورتمامايشبهطورينوكفنإن.الميلاديالسادس

القسطنطينيةإلىالماندليوننقلالعصر.لذلكللماندليون

واختفىم449عامفىتركيا(،بإسطنبولالان)تعرف

الرابعة.الصليبيةالحربخلالأم402عامفي

وهودوشارنيجيفريتملك،ام355عامحواليفي

مأ453عاموفىطورينوكفن،الفرنسيينالنبلاءمن

أوفهاوستدعىالإيطاليةالمالكةالعائلةمنأسرةتملكت

إلىالكفنبإحضارقامتثمأم578عاموفي،سافوي

طورينو.

عاموفى.الكفنصحةفىعديدونأناسشككوقد

كفنبأنهالكفنبفرنساترويزأسقفوصفأم،938

ألقتام898عاموفي.ام355عامفيومطليمزور

النظرية.هذهعلىالشكمنظلالأللكفنالأولىالصور

وضوحاوأكثرإيجابيةصوراللكفنالسلبيةالصورأظهرت

وتحضحالكفنعلىالموضحةالصورةتلكعنوتفصيلا

رأيوحمسب.سلبيةصورةإلاهوماالكفنأنبالتالى

يرسمأنالوسطىالقرونفيفنانأيباستطاعةليسالخبراء

.المستوىبهذالوحة

منوالثمانينياتالسبعينياتخلالالعلماءأجرى

عاموفي.الكفنعلىعديدةتجاربالعشرينالقرن

فوقالدملطخاتأنالباحثينمنفريقتوصلام789

هذهأنعلىرأيهمواستقر.آدمىدموكأنهاتبدوالقماش

علماءوتوصل،آدمىلجسمعائدةتكونقدالصورة

منالمأخوذالجيروحجرالأصفرالطلعغبارأنإلىاخرون

توفىحيث،فلسطينلمنطقةعائدايكونربماالقماش

لمالتجاربولكن-يزعمونكما-السلامعليهعيسى

استخدمام889عاموفي،حاسمةنتيجةإلىتتوصل

تماشعلىالمشعبمالكربونالتأريختسمىتجربةالعلماء
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الكفنتاريخأنإلىالتجربةوأشحارت.عمرهلتحديدالكفن

أحلمابهنطقالذيالبرهانوهذا.أم035لعامفقطيرجع

وماقدلوهوما):يمال!صالقرأنفيجاءمايوافقالتجريبي

.175اصساء:الهم!شبهولكنصلبوه

الكبيرةالطيورمنعددعلىيطدقالذيالاسمالككتوه

والجزروإندونيسياأستراليافىتعيش،الببغاواتتشبهالتى

عرفلهالككتوهفإنالببغاء،عكسعلىلهما.المجاورة

بينالككتوهأ!انأتتنوع.ويخفضهيرفعهالريشمن

والككتوه.واشماديوالورديوالأحمروالأسودالأبيض

.اللونورديأوأصفرعرفلهالشاب!هوالأبيض

قويةأرجله.سميكولسانمقوسقويمنقارللككتوه

بالبذورالككتوهيتغذىالأشجار.أغصانبهايتسلق

فىخطهيرةآفةالصيوراوهذه.والفواكهالسودانىوالفول

كبيرةأسرابفيأجاغاوتطير،البساتينالكثيرةالمناطق

الأشمجار،ثقوبشىعشهأس!صكتوهاويبنى.ورشاقةبخفة

الكبير،الأبيضاال!صكتوهيعد.اللونأبيضوبيضه

الزينةطيورمنطائراعفرالأالعرفذوالككتوهالمسمى

لبقا.ومتحدثاالمعروفة

اليغاء.:أيضاانظر

علىأحدهماأصورةا!لوعا!يوجد.أصمغاواتاتشسهالككتوه

دوأوالأبيضالككتوهاجح!!اعلىرالأسودالككتوهويسمىاليسار،

الهضية.القحتمرة

فييعيشالككتوه،طائفةمناللونرماديطائرا!تيل

سم،32نحوطولهمنها.الساحليةالمناطقعداأسترالياأنحاء

وجهوعلى.الطرفمستدقطويلوذيلالريحقمنتاجوله

صفراءبقعمنهالذكر

الأنثىأما.زاهيةوبرتقالية

إشراقا.أقلوجههافبقع

فىالككتيليعيش

.الغاباتمنمفتوحةأماكن

الأشجارفىغالئاويوجد

أوبالأنهارتحفاشتى

المفضلوطعامه.الجداول

،والحبوبالبذور،من

،التوتوثمار،والفواكه

الفلاحينعندفهولذأطث

والككتيل.إزعاجمصدر

المحبوبةالاليفةاطيورامن

وهادئودودلأنه

نطقيتعلمأنهأبا.كماعا

.الكلماتبعض

الككتيلطائر

الحقدية(.)المسابقاتالكلبالظر:الريا!.ووب

-ا!)15هوبماننجتشارلز،كلارك

الجامعةفيللتاريخأستاذاكان،أمشرالىمؤرخأم(.199

.أم759إلىم4591عاممنالقوميةالأسترالية

التاريخفيمختارةوثائقأعمالهأشهرتتضمن

المستوطنونم(،0591)م0581-7881الأسترالي

التاريخفيمختارةوثائقأم(بم)539والمدانون

مصادرأم(بم)559أم009-1851الأسترالى

.م(1)579الأستراليالتاريخ

الكبيركتابهمنالأولالمجلدأم629عامصدروقد

.مجلداتستةفيويقعأسترالياتاريخبعنوان

سيدفي.فيكلاركولد

أم(.818-)1752روجرزجورج،كلارك

مهمةانتصاراتأحرزالحدودسكانمنأمريكيجندي

)1775الأمريكيةالثورةأثناءالغربيةالشماليةالأراضيفي

واسسعةرقعةالغربيةالشماليةالأراضىكانتأم(.783-

كنداوجنوبأوهايونهرشمالتقعالأرضمنجدا

ساعدتوقد.المسيسيبىنهروشرقبنسلفانياوغرب

بهذهالمطالبةعلىالأمريكيينالمفاوضينكلاركانتصارات

وضعتالتيبريطانيامعالسلاممباحثاتأثناءالمنطقة

الثورية.للحربنهاية

بالولاياتفرجينيافىتشارلوتسفيلفيكلاركولد

فيوبدأ،أراضيىمساحشبابهفيوعمل.الأمريكيةالمتحدة

الثورةقامتوحينالحدود.وتخطيطومسحامعتكشاف
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إحباربعدأم977عامفينسينيسعلىاستولىكلاركروجرزجورج

.البلدةعلىيسيطرالذيالحصنتسليمعلىالبريطانيين

نأمنوبالرغم.كنتاكيفىيقيمكلارككانالأمريكية

حكومةفإنالمنطقةبهذهتطالبكانتفرجينيامستعمرة

مساعدةإرسالالبدايةفيرفضتالمستعمرةفرجينيا

كانالذيالهجوممنكنتاكيمستوطنيلحمايةعسكرية

هذاإزاءكلاركرأيوكان.البريطانيينحلفاءالهنوديشنه

يستحقلافهوالحمايةيستحقلاالذيالبلدأن،الموقف

فيالمسؤولونأذعنإصرارهوبسببأيضئا.بهاالمطالبة

للمستوطنين.البارودمنقيمةمؤونةوأرسلوافرجينيا

بأنفرجينياحاكمأم777عامكلاركأقنع

روجرزجورجالممتولى.بالأسلحةالهنوديمدونالبريطانيين

يسلمواأنعلىالبريطانيينوأجبرفينسينيسعلىكلارك

مستوطنيلمحاربةالمدينةعلىيسيطركانالذيالحصن

علىالسيطرةإلىتهدفبريطانياكانتوقد.كنتاكي

كلاركترقيةتم.الأبلاشجبالغربالواقعةالمنطقةكل

رجلا175معهوأحضرفرجينياجيشفىمقدمرتبةإلى

ورجالهكلاركاستولى.الغربيالشمالمنطقةفيللحرب

فيرئيسيةمقارثلاثةعلىام977و1778عامي

الولاياتإلىرسمياالمنطقةبريطانياسلمت.المنطقة

.ام783عامالأمريكيةالمتحدة

الأرضاستكشافأم783عامكلاركمنطلب

ووافق.الطلبذلككلاركفرفض،المسيسيبينهرغرب

أم308عاممماثلمشروعفىالمشاركةعلىوليمشقيقه

انظر:.الاستكشافيةوكلاركلويسلحملةقائداوأصبح

وليم.،كلارك

تبكا.(م8391-091)3!ردا،!كلارك

مثلبكتبهاشتهروقد،الفنعنيكتبكانكبيربريطاني

دافينشيليوناردوام(،)929القوطيالنسقإحياء

اليومروسكينأم(،)559العاريأم(بم)939

.الحضارةالتلفازيبمسلسلهاشتهروقدام(.69)4

كليةفيوتعلم،لندنفيكلاركماكينزيكينيثولد

لقسمأميناوعملأكسفورد،فىترينيتيوكليةونشسشر

أكسفوردفيأشموليانمتحففيالجميلةالفنون

لندنفيالقوميللجاليريمديراثمأم(3191-339)

للفنونالأستاذيةكرسىشغلكماأم(1-459)349

-691وا،أم059-4691أكسفوردفيالجميلة

ببريطانياالفنونلمجلسرئيساأيضاوكانأم629

أم(.069أ-)539

جندياكانأم(.838-0177)وليم،كلارك

لاكتشافحملةلويسومروذرهوقادأمريكيا،ومكتشفا

بينالفترةفىالهادئالمحيطساحلحتىلويزياناأراضي

الامحتكشافيةالجماعةبدأت.ام608و4081عامى

فىالرجالوانطلقأم408عاممايوفيميسوريبنهر

وغرباشمالأالأقداموعلىالجمالظهوروعلىالقوارب

اكتشفالعودةرحلةوفى.الهادئالمحيطإلىوصلواحتى

مصبه.حتىيلوستوننهركلارك

النظامىالجيعقفيأولملازمام2917عامأصبح

الجيعشمنكلاركاستقال.واينأنتونيالجنرالقيادةتحت

ما308عامثانيةمرةبهوالتحقعادولكنه،أم697عام

ودربهمالرجالكلاركجند.لويسمعالغربإلىليذهب

ستسلكهاالتيللطرقالخرائطووضعالخوة،الرحلةلهذه

لحياةمختصراوصفاأعدكما،الاستكشافيةالبعثة

تقاريرجمعأنهكمابمالرحلةطريقفىالموجودةالحيوانات

للنشر.إعدادهافىوساعدالرحلة

شقيقهكان.بفرجينياكارولينمقاطعةفىكلاركولد

عامالثوريةالحربأبطالمنبطلاكلاركروجرزجورج

الهنودشؤونعلىالمشرفكلاركوليمأصبح.أم708

مأ813عامصاركما.ميسوريبولايةلويسسانتفي

بشؤونالمتعلقةالأموريباشروظل.ميسوريأراضيحاكم

وفاته.حتىالهنود

،وكلاركلويسروجرزبمجورج،كلارك:أيضاانظر

حملة.

بدورقامام(.674-061)9إلرلكلارلدون،

.ام066عامإنجلترأفيالملكيةالحكومةإعادةفيبارز

لمعارضةوسيلةالبرلمان-الأمرأولفي-كلارندودطاتخذ

يستأثرأنيحاولكانالذيالأولتشارلزالملكسياسة

الحرباندلعتحينولكن،لنفسهكلهاالسياسيةبالسلطة
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المليهينإلىكلارندونانضمأم426عامالأهليةا

وليسكلهاالمملكةيمثلالملكأنوأعلن(،للملك)المؤيدين

منصبفىكلارندونعينوحين.الملكيةالجماعةفقط

إنجلتراإلىيعيدأنحاولأم066عامالقضاةقاضياللورد

القديمةالدعابةوروح،النبيلةالقديمةبأخلاقهاعنهعبرما

وفى.أم667عامنفىولكنهطبيعتها.ودماثة،اللطيفة

مجلداتعضرةفىالعصيانحركةتاريخكتبمنفاه

ولد.الأهليةالحربأثناءالملكييننشاطاتعنفيهايدافع

بإنجلتراويلتشاير،،دينتونفيهايدإدواردفيكلارندون

أكسفورد.جامعةفىودرس

منسلسلةكلارندونقانود.قا!ن،ورردون

الكنيسةلأعرافالدي!ىبالخضوعتلزمبرلمانيةأحكامأربعة

التضامنقانون:هىالأحكامهذهوكانت،الإنجليزية

وقانونالمعتزلينجماعةوقانونوالمساواةالوحدةوقانون

الخمسة.الأميال

الكاثوأجكاشومانباضطهادالقانونهذاسمحوقد

فيالأحكامهذهوصدرت.البروتستانتالمتطرفينوقمع

تشارلزالملكحكمأثناءفيأمأ-661665بينماالفترة

لمأنهمنبالرغمكلارندونإيرلباسموسميتالثانى

.القانونهذايضع

محاولةكلارندونتوانين.قوالينعلارلدون،

ال!صنيسةحقوقب!!حدودلوضعإنجلترافيمبكرة

أضانىاهنريوضعهاوقد،الملكيللتاجالقضائىوالسلطان

فىمجلسفيعليهاللموافقةالكميسةعلىوعرضها

عامويلتشايرمقاطعةفيسالزبريقر!كلارندون

حقوقعلىعشرالستةالقوأنينأكدتوقد.أم641

كما،أممنسيةاالأمورتشرببعفافيومحاكمهالملك

القضايامن)نوعبجنحالمدانينالدينرجالأنعلىنصت

المدنية.المحكمةتعاقبهمأنيجب(القانونية

الأف!!ار.هذهالكنيسةعارضتوقد

آلاتمعظم.الموسيقيةالجوقةفينفخآدةالكلاردددت

ثامنمصنوعةالكلارينيت

وفيفم،طرفيهاأحدفىأنبوبةمنالآلةهذهتتكون

فىويوجد.جرسشكاىعلىفتحةالاخرالطرف

أخرىوفتحات،للأصابعمفرغةفتحاتالكلارينيت

يضعالمفاتئ.تسمى،صغيرةمعدنيةأذرعذاتمغطاة

وينفخوالمفاتئ!الفتحاتعلىأصابعهأطرافالعازف

القصبةوتهتز.الفمفىمثبته،مسطحةمزمارقصبةفي

مختلفةأنغافاالعازفويعزفغنيا.كاملانغمأفتعطي

ويصنعتعرشها.أوالختلفةالفتحاتتغطيةطريقعن

شيوعاأكثرها،للصوتمقاماتبخمعم!الكلارينيت

المسطح.السبرانو

جوهان،أم007عامنحوالكلارينيتاخترعوقد

ألماني.موسيقيةآلاتصانعوهودنر،كريستوفر

المهمةالموسيقيةالالاتمنأصئالكلارينيت

منتصفمنذوالأوركستراالموسيقيةاغرقافيالمستخدمة

.الميلاديعشرالثامنأغرنا

الموسيقى.:أيضاانظر

الترتيبأهميةتؤكدوالحياةالفنفيفدسفةالكلاسيكيلأ

وأولأشهرالقدماءالإغريقوكان.والبساطةأضوارنوا

والإنجليزوالفرنسيونالرومانلبث:ما.أعلاسيكي!تا

بكلالخاصةالكلاسيكيةحركاتهمابتدعواأن،وغيرهم

وإن،الفريدةالخاصةمميزاتهامنهاأمم!!كاناكتى،منهم

والإنسانيةللفن،مشتركةعامةمثلاتعكسجميغاكالت

اصم.أصعاوا

الكلاسيكبةسمات

فلسفة،والحياةالفنفيالكلاسيكيةفلسفةتقابل

تؤكدالذيالوقتوفي.الرومانسيةاسمعليهايطلق

الرومانسيةفإنوالتحليلالعقلمبادئعلىفيهالكلاسيكية

إلىالكلاسيكيةتسعىكما.والعواطفالخيالعلىتركز

أما.شمولىمستوىعلىوجميلوجيدصادقهوما

.تقليديوغيراستثنائىهوماكلإلىفتسعىالرزمانسية

نماذجعنبحثاالماضىإلىأعلاسيكياأعناأيتصلعو

القيمالحياةإلىيعيدالأحيانمنحصثيرفىوهوبها،يحتذى

الكلاسيكيةالحالةهذهفىويسمى،والرومانيةالإغريقية

فهيالرومانسيةأما(.الجديدة)الكلاسيكيةالمحدثة

المجتهـفىالثوراتمعالأحيانمنكثيرفىتتعاط!

الرسميةالقواعدالكلاسيكيونالفنانونيتبعكما.والفن

أنظر:.الرومانسيونالفنانونيفعلمماأكثرعليها،المتعارف

لرومانسية.ا

يحاولونأنهمإلامعقد،الواقعأنالكلاسيكيونيدرك

فالكاتب.بسيطةتركيباتخلالمنمنهالاقتراب

الأساسيةالنواحىعلىيركزمثلا،الكلاسيكىالمسرحي

التىأحداثهاتقدمفىواحداخطاتتبعالمسرحيةإنبحيث

وأواحد،مكانوفيواحد،يويمفيتحدثأنلهايمكن

متقاربة.أماكنفى

الإيطاليالفنانمنكلرسم:المثالسبيلوعلى

أفضلتصورلوحاتبوساننيقولاالفرنسىوالفنانرفائيل

أجوأءلوحاتهمامنوللكثير.الكلاسيكيالفنسمات
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والتظهيم.والانسجامالتوازنبمبادممئىالكلاسيكيةالحركةإعجابيعكسوهوكلود،بر!شةعشرالسابعالقرنمنفرنسيسيكيطبيعيمظر

اليونانية.الأساطيرمنالمستقاةوبالموضوعات،المثاليةالسماتذاتالريفيةبالاجواءالرسمفيالفرنسيةالكلامسيكيةالتزمتكما

اللوحاتعنهتعبرالذيالموضوعتنظجمأنإلا،شاعرية

هذهنرىأنلناويمكنومنظما.وإيقاعيامتوازيادائمايبقى

وفىالعصفور،ذاتالمادونارفائيللوحةفيالسمات

أعمالوتجسد.باتموسفييوحناالقديسبوسينلوحة

والإيطاليراموفيليب-جانالفرنسىالموسيقيالمؤلف

علىتركزالتيالكلاسيكيةالسماتبالستريناجيوفاني

والوضوخ.الموازنة

الكبرىالكلاسيكيةالحركات

اليونانفيالمهمةالكلاسيكيةالحركاتأولىتطورت

غربىفيمماثلةحركةظهرتكماروما.وفىالقديمة

الميلاديين.عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفيأوروبا،

اليونانفىكلاسيكيةفترةأولنشأت.اليونان

قبلوالرالغالخامسالقرنينفيأوجهاوبلغت،القديمة

بالعاطفةونددوابالعقلاليونانيونأشادوقدالميلاد.

نظامضمنبرمتهالواقعيرواأنحاولواكما.والمبالغة

فيدياسمنحوتاتوتعدمحددا.واتجاهامعنىيعطيهموحد

الدقيقةالبشريةالتماثيلعلىجيدامثالأوبراكسيتيليس

فقدويوربيدسوسوفوكليسإيسخيلوسأما.التناسب

وأخطارالقدرقوةحو!تدورمأساويةقصصئاكتبوا

.الأدب،اليونانيان!:.فيهاالمبالغالكبرياء

علىرومافىالكلاسيكيةالحركةتطورت.روما

.م(،ق43-08)شيشرونعصرفيأولاهما:مرحلتين

تبنىوقدام(.4-.مق)37أوغسطسعصرفيثم

التأكيدإليهاوأضافوا،الإغريقيةالكلاسيكيةالقيمالرومان

علىيقومأمراباعتبارهاالحضارةعلىنوعهمنالفريد

سياسةكرجلشيشرونتأثيروتحت.والتعاونالتنظيم

بلغ.إضافيةبأهميةالحضاريةالمسؤوليةحطتوخطيب

الشاعروكتبأوغسطي!.عهدفىإنجازاتهذروةروماأدب

،الحضارةتطورعنأشعارهبعضفيرجيلالكلاسيكي

،هوراسالكلاسيكىالشاعرأعمالأماروما.تراثوحول

انظر:.والحياةألمجتمعتجاهالحضاريةالمواقففتمثل

.الأدب،اللاتيني
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التيالفرنسيةالكلاسي!جةالحركةطورتفرنسا.

القيمعنتعبيراالقيمأكثرعشر،السابعالقرنفيقامت

الكلاسيكيونأح!وقد.الغربيالعالمفيالكلاسيكية

ا!والأشعاأصلأفكارتحليلهمفيالعقلعلىبقوةالفرنسيون

تاريخصىوالأدبيةالفكريةالشخصياتأبرزومن.البشرية

مماثوالفلسن!ةالرياضياتفيعلماءالفرنسيةالكلامميكية

دوكالاخلاقعلماوأستاذ،ديكارتورينيه،باس!صالبليس

قصصكاتبلافونت!تدووجانأولاروشيفوكو،

راس!!وجانشورسهبييرالمسرحيانوالكاتبان،الحيوانات

.الأدب،الفرنسى:انظر

الكلاسي!صةإثرالإنجليزيةالكلا!ميكيةأتتإنجلترا.

وفىأصسائكشر،االقرنأواخرفينشأتوقد،الفرنسية

الإنجليزبنىاهيلاديين.عشرالثامنالقرنمنالأولالنصف

ال!صلاسي!صيةأسسعلىال!صلامميكيةحركتهمأس!

شىما!4!بذأ!اصمانفسها،مانيةوأشرواليونانيةالفرنسية

عنأصادثاأضعبير:اآاالذوقبمعاييرللالتزام،وسعهم

أص!صلاسي!جةالحثحوا-التفاصيلصولمزيد.الحقيقة

.الأدب،الإنجليزيانو:.الإنجليزية

مماكثرأأص!سلاسيكيةاالمثلعنالموسيقىعبرتألمانيا.

وقد.الألمانيةتت!صلمالتيالنمساوفىألمانيافيالأدبفعل

ماديوسوشوأغغالبن،هايدنجوزيفمنكلاحتل

أعظهمبينأصدارةام!صادبيتهوف!،فانلودفيغ،وموزارت

اللوسيقىانظر:.الموسيقبء!الكلامسي!جينالمؤلفين

الأدبااردهرعشرأضاص!االقرنأواخروشى.الكلاسيكية

قدوألمانيا،فىمالسىاشوالأدبحانبإلىالكلاسيكي

الأحيار،امن!ثيرشجوتهفودفلفجانججوهاناعتبر

حدعلىاشومانسيين"ال!سلا!ميكي!!ا!انالأاالكتابأفضل

سواء.

.الأدب،الروسى:أيضاانظر

)الروماسية(،الأدبانظر:.المحدلةالكلاسيكيه

العمارةعشر(؟اضاصعاالقر!دىاغن)االتشكيليالتصوير

الكلاسيكية.(؟الحديدةأمملاصب!صيةا)عمارة

-0711هـ،436-65)5الربيعأبو،الكلاعي

حسانبنسالمبنموسىبنسليماناشبيعابوأم(.237

من.عصرهفيبليغهارالأندك!رامحدثالحميريالكلاعي

النباهى:قال.مميرتهوحمدتقضاءها،ليو،بلنسيةأهل

لماعنهماوالمبينمجالسهما،فيالملوكعنالمت!فىهو"وكان

نىأكثرهرقيقشععرله".المحافلفيالمنبرعلىيريدونه

والثلاثةالممطفىبسيرةالاكتفامؤلفاتهمن.الوصف

عبدالواحدمصطفىمنهوطئجزءينحققالذيالخلفا

تحقيقإلىوسبقهعثه!،الرسولحياةاخرأرإلىفيهوانتهى

أحمدوحقق،ماسيههنريالمستشرقالجزءينحذينونشر

عنهاللهرضيأصديقابكرأبيبخلافةيبدأالذيالجزءغنيم

عنوانتحتالنشردورإحدىونشرته،أميةبنيلدولةمنتهيا

ودعل.الردةحروبفيالحالدةوالبطولةالراشدةالخلافة

الجزءهذاأهميةوترحع.الخطوطهذاأحزاءأهمالحزءهذا

جمع.ال!سلاميالتاريخفتراتمنشترةأدقتناولل!صنه

وكتبتأصولها،فقدتمصادرمنأصيلةمادةمؤلفهفيه

المؤرخللمحدثالغزواتكتابمثلمحدت!ت،أيديعلى

والكلاعي.الكلاعيشيخحبيمق،لنأغاسمااأديالخصيبا

مجاهد.محدثلفسه

أخبار:المؤلفاتمنولهالكتابلهذاأحسلاعياواشتهر

والتابعين.الصحابةمعرفةكتاببموترجمتهالبخاري

أيشةوقعةفييدهفيواضايةشهيدا،أس!صلاعئاتوفي

بلنسية.منأغ!رببا

.معدانبنخالدالظر:.خالد،الكلاعي

مفاتيح(ادوحةدساتينذاتموسيقيةآدةالكلاديكورد

طريقعنالكلافيكوردمنالنغميخرجالبيانو.لحمبقت

حين،للالةالسلكيةالأوتارعلىتضرب،معدنيةري!ق

تعسمىالتيالريشوهذه.أسفلالمفاتئإلىعلىئصغط

الضغططوالبالأوتارمتصلةتظلالمماسة،المستقيمات

للعازفتسمحالعمليةوهذه.أسفلإلىالمفاتيحعلى

فيبسيطةبتغييراتالقيامطري!تعن11،1شأضح!صمبا

هذاويحدث(.الصوتمقامأي)تأصواارتكلا

وهوالوترشدقوةوتغيير،أسفلإنىالمفتاحعلىأضغصألا

وترجع.الالةلتلكمهمةسمةوهذهصوتايصدرمايزال

وهي.الميلاديعشرالخامسالقرنإلىأصكلافيكورداأسةآ

التدريبفيتستخدمكانتولذا؟ناعمةأنغاماتصدر

وأصبحتالعدد،صغيرةالجماعاتتسليةوفي،الموسسيقي

اشتهرتوقد.العامةالمنوعاتحفلاتفيكثيراتستخدم

خلالالبيانووباختراع.خاصبوجهألمانيافيالالةهذه

الالة،هذهمكانةاضمحلت،الميلاديعشرالثامنالقرن

محلها.دحلالبيانووأخذ

البيانو.:أيضاانظر

الإقليمفيمحلىحكمذاتمقاطعةعلاعمائان

مدينة.نسمة47لأ747لحمكانهاعددلأسكتلندا،المركزي

تتوأفقالمقاطعةوهذه.الإداريمركزهاهيالصناعيةألوا

المملكةفيإقليمأصغروح!ان.السابقكلاكمانانوإقليم

ذاتمنطقةوكلاكمانان.أم759عاموألغي،المتحدة

أوتشيل.وجبالفورثلهرعلىتقعطبيعيةمناظر



932علىمحمد،كلاي

الضعفهوالمعدنيالوهنأوالمعدليالكلال

هذاويحدث.الاستخدامكثرةنتيجةللمعدنالتدريجى

.الأخرىالجهدوأشكالوالضغطللشدنتيجةالكلال

مماللمعدنالجزيئيةالبنيةتغييرعلىالإجهاددوراتوتعمل

سطحمن-عادة-المعدنيالكلالويبدأ.تصدعهيسبب

الخدوشأو،الصغيرةالأعطابتشكلحيث،المعدن

ينتشرثمومنللإجهاد،تركيزنقاط،للأدواتالدقيقة

عجزإلىالنهايةفيهذاويؤديكلها.القطعةفيالتصدع

المعدنىالكلالويعتبر.الطجيعيالثقلحملعنالقطعة

،الطائراتفيالهيكليةالأجزاءفشلفيالرئيسيالسبب

مدةطولبسببأو،التصميمفيأخطاءبسببسواء

الكلالهذاالاعتباربعينالمهندسونويأخذ.الاستخدام

والالات.والجسورللطائراتتصميمهمعندالمعدني

المواد.متانةأيضا:ان!

وأ،الكلامعمديةيعنيفقد.تعريفاتعدةدهالكلام

منمجموعةأولشعبلغةأوقيل،ماأوالكلامنتيجة

.مكانأوبمنطقةخاصةلهجةأو،الشعوب

والمناظرةوالندوةالمحادثةتتضمنالكلامعملية

وحكايةمسموعبصوتوالقراءةالجلساتومناقشات

الإشاراتتستخدمهناالكلاموعملية.والتمثيلالقصص

المتكلم،يستخدمهاالتيالأصواتوهي،والمرئيةالمسموعة

منأخرىوأجزاءوالذراعينالوجهوتعبيرأتوالحركات

للتأكيد.تستخدمالجسم

عمليةعنهاتعبرالتيوالأفكارالمحتوىهىالكلامنتيجة

الكلامتتضمنفإنها،الرسميالكلامحالةفيأما.الكلام

يظهرقدمطوعةأومكتوبةصيغةوأيإطلاقهوقتفي

بها.

وأالأمفيالشعوببنتختلفاللهجةأواللغة

فلهجاتالواحد،الوطنداخلوأيضاالختلفةالجماعات

تختلفكماآخر،إلىقطرمنتختلفبالعربيةالمتحدثين

علىالحجاز،أهلفلهجةالواحد،القطردأخلاللهجات

تختلفكمانجدأهللهجةعنتختلف،المثالسبيل

تقسماكما،السعوديةفيالشرقيةالمنطقةأهللهجةعنهما

أ:إلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالرئيسيةاللهجات

-2.سيتيونيويوركنيوإنجلاندولاياتفيوتوجدالشرقية

وأوهايوبوتوماكنهريجنوبالمناطقفيوتنتشرالجنوبية

تكساسمنوأجزاءلويزياناومعظمفرجينيا،غربيباستثناء

فيوتستخدمالعامةالأمريكيةاللهجة3-.وأركنساس

الأمري!جة.المتحدةالولاياتباقي

منإذآخرينأناسبتقليدالكلامالعاديالطفليتعلم

ملاحظةمنللاباءولابد،سليمكلامإلىيستمعأنالمهم

والفأفأة.التلعتممثلالنطقفىأطفالهمتواجهصعوباتأي

مراجعةمنللأبوينفلابدالصعوباتهذهمثلحدثتوإذا

تقدمأطفالهما.لمعالجةالنطقمشاكلفيقديرمتخصص

.المفيدةالنصيحةالنطقعيادات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللهجةالنطقعيو!علاجالاتصالات

لنطقااللثغتاةالتأ

للغةابةالخطها

على.محمد،كلاينظر:ا.كاسيوس،كلاي

-)7918دوبنيونلوسيوس،كلاي

أوروبا،فيالأمريكيةالمسلحةالقواتعامقائدام(.789

الولاياتعليهاسيطرتالتيللمنطقةعسكريوحاكم

.أم949-1471عاممنالفترةفيبألمانياالمتحدة

حصاراام489عام()السابقالسوفييتيايلاتحادفرض

القطاعإلىالمؤديةوالتموينالإمدادجمئطرقعلى

وفرنساوبريطانياالمتحدةالولاياتقواتلطردلبرلينالغربى

أقامكلايقيادةتحتلبرلينالجويالجسرولكن،منها

.والمؤنبالغذاءالغربيةبردينلمدلبرلينالجويالإمدادخط

المتحدةبالولاياتجورجيافيماريتيافيكلايولد

ثمأم189عامالعسكريةالأكاديميةفيوتخرجالأمريكية

الثانية،العالميةالحربأثناءعسكريامهندساالجيشفيخدم

الجبهة.خطوطإلىالإمداداتتوصيلعمليةقادكما

ببعضصلةعلىوأصبح،أم949عامالجيمقمنتقاعد

التعبئةلمكتبمستشاراكلايخدم.المدنيةالمؤسسات

.أم519عامللدفاع

ممثلاأم629و6191عامىبينكلايأصبح

عاممنوعملألمانيا.فيكنيديجونللرئيسشعخصيا

أن!:.الحرةأوروبالإذاعةرئيساام749عامإلى6891

ألمانيافيالقراربعنوانكتاباوألف.الحرةأوروباإذاعة

العسكرية.الحكومةفيخبرتهواقعمنام(059)

ملاكةبطل(.-ام)429عليمحملى،كلاي

يحرزالثقيلللوزنملاكمةبطلأولوهو،مسلمأمريكى

عندماالأولىبالبطولةفازفقد.مراتأربعالعالمبطولة

بهاعترفت.ام649عامليستونسونيخصمههزم

،أم679عامحتىللملاكمةبطلاالملاكمينمنمجموعة

أواخرفيللملاكمةالدولىالاتحادلقبمنجردولكنه

لصمنافسيهوبينبينهخلافنشبعندماأم،649عام

أعترف،م6791عامتيريلأيرنيهزمأنوبعدالعقد.

الاتحادولكنبطلا.عليبمحمدللملاكمةالعالميألاتحاد



هنري،كلاي033

بعدلقبهمنعلىمحمدبتجريدنفسهالعامفىقامالعالمي

الحربأثناءالأمريكيالجيعقفيالخدمةرفضبتهمةإدانته

الفيتنامية.

ثلاثلمدةاللاكمةعنعليمحمدتوقفذلكبعد

مباراة32وبعدأم719عاموفي.السنةونصفسنوات

ا!شعادةيحاولكانعندما،الأولىلخسارتهتألم،محترفة

ذأ!كنهايةوفىفريزر.جوضد،الثقيلللوزنالبطولةلقب

حكمابنقضالمتحدةللولاياتالعلياالمحكمةقامتالعام

على.لمحمدالإدانة

الملاكمةبطولةعليمحمداستعادأم749عاموفي

بدايةوفي.العالمبط!!،فورمانلجورجبهزيمتهالثقيلللوزن

ليونأمامالبطولةلقبعليمحمدخسر،أم789عام

الملاكمة.تاريخفىالكبرىالهزائمإحدىفىسبنكس

محمداستطاعام()789نفسهالعاموفي،ذلكوبعد

سبن!-!هزمعمدماالرابعةللمرةالبطولةلقباستعادةعلي

لقبه،عنعلىمحمدتخلى.المباراةمن51ادالجولةفي

،أم089عامفيأنهغيرام،979عامتقاعدهوأعلن

العايالمجلسلقبأط-منهولمزلينازلتقاعدهعنتراجع

فنية.بضربةعليهانتصرهولمزول!ش،للملاكمة

في!صلايمارسيلوسكاسيوسباسمعليمحمدولد

المتحدةأ!لاياتافىكنتاكيبولايةلويفيلمدينة

لقبحازأنبعدمحترفاملاكماوأصبح.الأمريكية

فىام069عامصيففىوالثقيلالخفيفللوزنينالبطولة

اعتنهتام469عاموفى.ايلأوليمبيةللألعابرومادورة

على.محمدالقديمباسمهواممتبدل،الإسلامىالدين

النظروجهةمنالملاكمةموضوععليمحمدبحث

قصتى:الأعظمالمسماةالذاتيةسيرتهفىالإسلامية

ام(.)759الشخصية

فىإثارةوأكثرهمالأبطالأبرزمنعليمحمدأصبح

بنظهمقامكما،بقدراتهيتفاخروكان.الملاكمةتاريخ

بدايةفيوكان.خصومهمنفيهايسخرالتىالقصائد

سعينتصرالتيالجولةرقميتوقعأنيستيمالرياضيةحياته

خصمه.فيهاعلى

للتعرفالإسلاميةالدولمنكثيراعليمحمدزار

إقامةفيأموالهمنكثيراأنفقكما،المسلمينأحوالعلى

المؤسساتلصالحريعهايعودالتيالتجاريةالمشاريعبعض

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالإسلاميةالدعوية

أمري!صسياسىم(.8521-1)777هنري،كلاي

رجللأنهكلايعرفعاما.خمسينمدىعلىبارز

تسويةعلىمراراساعددلأنهالعظيما،الصلحأوالوفاق

الشماليةالولاياتبينالرقيقامتلاكحولالمريرةالخلافات

النوابمجلسعنرسميامتحدثاكلايعمل.والجنوبية

ذلكوبعد.الأمريكيالشيوخبمجل!رعضؤاثم،الأمريكي

لرئاسةانتخابيةبحملاتوقاموزير،منصبشغل

كلهاباءتولكنها،مراتخمسالمتحدةالولايات

أصفش!ط.با

أنتخبفرجينيا.بولايةهانوفرمقاطعةفىكلايأررو

فيعضواثمأم،308عامكنتاكىولايةبرلمانفىعضوا

بمجلسنائباثمم،6018عامالأمريكيالشيوخمجلس

.ام181عامالأمريكىالنواب

للحزبقائدأهمم1815عامكلايأصبح

الحزبمنوآخرونهوساعدكما،الوطمىالجمهوري

.ام834عامالويجحزبتشكيلفيالوطنىالجمهوري

لكسنجتونفيودفن،سي.دياشنطنرشىكلايتوفى

حضتاكي.فى

أ!بريةاالحشائشأنواعمنالعديدعلىيطلة!اسماا!

مطويةأومفرودةأوراقأنصالالحشائشوأ!ده.اطزروعة

بالولاياتالكلئيةاسمويرتبط.القاربش!،!تشبهوقمتها

إليهاجاءتالمرجيةالكلئيةأنواعمعظمأنمع،المتحدة

السببهوالمرجيةالكلئيةأنواعوأشهرأوروبا.منأصلا

وتزدهر.الكلئيةولايةباسمكنتاكىولايةتسميةفي

الجيريبالحجرالغنيةالخصبةالأراضيفيالكلئيةحشيشة

المنطقةهذهوتعد.لكسنجتونمدينةحوليوجدأتيا

ومراعي.الشهيرةالسباقخيوللبعضالخاصاطرعى

تذبلفهيالغذائيةقيمتهافىالغنيةالمراعىمنتعداحطئيةا

الصيففيالجفافوفتراتالشديدةالحرارةفتراتأثناء

حشيشةوتستخدمبالماء.ترومالمالبنيأطوناإلىوتتحول

الجولف.أراضيوفىالخضراءالمروجإقامةفىأعلئيةا

.المرج؟النجيل:أيفئاانظر

-كلايتونإتفاقية.اتفاقيةبولوير،-كلايتون

عاموبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتبينوقعتبولوير

قناةحمايةفىمتساويةحقوقاالبلدينوأعطت،أم085

علىالبلداناتفق.الوسطىأمريكاطولعلىتشق

.محايدةمنطقةبهاالمحيطةوالأرضبالقناةالاحتفاظ

الأمريكي،الوزيركلايتونمجونباسماالاتفاقيةوسميت

العسفيرام(872-1018)بلورهنريالسيروباسم

الاتفاقيةهذهفقدتثم،المتحدةالولاياتفىالبريطانى

حلتم1091عاموفي.المتحدةالود!ياتفيشعبيتها

بولوير،-كلايتوناتفاقيةمحلبونسفوت-هايمعاهدة

وإدارتها.القناةبناءفىالحقالمتحدةالولاياتوأعطت

.معاهدة،بونسفوتهاي:أيضاانظر



قوانين.الاحتكار،مكافحةانظر:.قالون،كلايتون

غيرشكلذوكبيرخليجكلايدمصب.مصبعلايد،

كم48علىعرضهيزيدبينماكم،08طولهيبلغمنتظم

الخلئبالمحيطهذاالشمالقناةوتربط.الاماكنبعضفى

الواقعكلايدنهرفيهيصب.الأيرلنديوالبحرالأطلسي

أسكتلندا.شرقيجنوبفي

إلىالواقعةجلاسجومدينةفيتتمالشحنوعمليات

خلالمنالبحرإلىمنفذولهاكلايد،نهرعلىالداخل

المصب.هذا

الرئيسىاد!اريالمائيالممرهوصيدنهر!.،ورب

الجنوبيةالمرتفعاتمنالنهرهذاينبعأسكتلندا.في

فيويصب.كما06بطولشممالأويتدفقباسكتلندا

كلايد،نهروشلالات.الغربيالساحلعلىكلايدسمان

الطاقةتولدستراثكلايد،بمنطقةلاناركبلدةمنالقريبة

أحواضوتمسطف.أسكتلنداأراضيفيالمصانعمنلكثير

مدنأكبرجلاسجو،فيالنهرضفتيعلىالسفنبناء

وكوينماريكوينسفينتيبناءتموهناكأسكتلندا.

جلاسجووبعد.الشهيرةالسفنمنوغيرهما،إليزابيت

خليجوهوكلايد،لسانفياتمساعاالنهرعرضيزداد

كم.08منأكثرطولهالبحرداخل

ستراثكلايدمنطقةفيمحليةمقاطعةعلاللابفك

عبرجلاممجومدينةحدودمنالغربإلىتمتدبأسكتلندا،

669.94سكانهاعدديبلغكلايد.لنهرالشماليةالضفة

فيالمنطقةفىصناعةأهماسمفنصناعةأصبحت.نسمة

تدشينهاتمالتيالسفنبينومنعشر.التامسعالقرنأواخر

كوينوسفينةماريكوينسفينةكلايدبانكأحواضفي

331فرانز،كلاين

كانت،العشرينالقرنثمانينياتبدايةومع.إليزابيت

صناعاتوتضم.اضمحلتقدالسفنبناءصناعة

عنالتنقيبمعداتإنتاجالحاضرالوقتفيكلايدبانك

اختيرتأم819عامفيالغاز.وتوربيناتالنفط

منكثيراتجذبجعلهامماتجاريةمنطقةكلايدبانك

الحديثة.الصناعات

ستراثكلايدمنطقةفيمحليةمقاطعةكلالدردول

نسمة،.78057سكانهاعدديبلغأسكتلندا.جنوبي

نشاطهاوالخضراواتالفاكهةزراعةتمثلريفيةمنطقةوهي

والتلالالمستنقعاتفيالأغناموترعى.الرئيسيالاقتصادي

لمقاطعةالإداريالمركزهيلاناركبلدة.المنظقةبجنوبي

أحدوالحصىالرملمنالطبيعيمخزونهاويعدكلايدزديل

الاقتصادية.مصادرها

أمريكئافناناكانام(.629-ا019)!رالر،ورين

بصورهاشتو،التجريديةالتعبيريةمذهبإلىمنتميا

الأبيضاللونينفيهايستخدمكانالتيالبسيطةالكبيرة

القويةالسوداءالأشكالتبدوالصورهذهوفيوالأسود.

وقد.سريعبدورانالبيضاءالصفحاتعبرممتدةطاغية

السريع.الفرشماةعملعنانطاعاالأسلوبهذاأعطى

وكانإجهادا.الأعماللأكثرنتاخاإلايكنلمولكنه

لإكمالشهوراالعمليستغرقهالأحيانبعضفيكلاين

الفنانينمنالكثيرالقويةرسوماتهألهمتوقد.صورة

برموزوالتعاملأقلألواناستخداملتجريبالشبان

بسيطة.

إلىوانتقلبنسلفانيا.فيباري-ولكسفىكلاينولد

التجريديةأعمالهوعرض،أم389عاح!نيويوركمدينة

.ام059سنةمرةأولوالاسودالأبيضباللونين
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